
 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …. 

Kính gửi: 

ÔNG …………………… và  BÀ …………………… 

Địa chỉ: …………………………………………….……, 
Quận/huyện………., Tỉnh/TP: ……….. 

Đồng K/G 

CTY Ô TÔ ………………….. 
 

Kính thưa Quý khách, 

Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam ("TFSVN") rất hân hạnh được thông báo với 

Quý khách là Đăng ký vay mua xe ô tô Toyota của Quý khách đã được chấp thuận. Việc chấp thuận 

này dựa trên các thông tin mà Quý khách đã cung cấp trong Đăng ký vay, các tài liệu đính kèm và 

chương trình cấp tín dụng mua xe ô tô hiện nay của chúng tôi. Do đó hiệu lực của Thư chấp thuận này 

còn tùy thuộc vào việc xác minh tất cả các thông tin mà Quý khách đã cung cấp, cũng như những điều 

khoản và điều kiện cấp tín dụng như được ghi một phần dưới đây: 

 

Chi tiết của khoản tín dụng 

Mô tả xe : ………. 

Giá mua xe (ước tính) : ….,000,000 VNĐ 

Khoản tín dụng (chuyển vào TK ….. ) : ….,000,000 VNĐ 

Sản phẩm tín dụng : …………………………………. 

Số tiền Quý khách trả trước cho đại lý (ước tính) : ……..,000,000 VNĐ 

Lãi suất cho vay (tính trên dư nợ giảm dần) : ……%/năm (365 ngày), có hiệu lực trong thời hạn 30 

ngày 

[cố định trong 6 tháng đầu và điều chỉnh định kỳ [3] tháng một lần] kể từ ngày ký. 

Thời hạn vay : ……. tháng 

Hiệu lực của Thư chấp thuận : …… ngày kể từ ngày ký 
 

Điều khoản và điều kiện 

Tính phù hợp 

Việc cấp khoản tín dụng theo Thư chấp thuận này phải tuân thủ và phù hợp với tất cả những điều khoản và điều 

kiện được qui định trong Tập Tài Liệu Về Cấp Tín Dụng Mua Xe Ô Tô của TFSVN. 

Hiệu lực 

Thư chấp thuận này sẽ tự động hết hiệu lực nếu như Quý khách không ký kết các tài liệu của Bộ Hợp Đồng 

Tín Dụng và các tài liệu liên quan, hay Quý khách từ chối hoặc không bổ sung các tài liệu theo yêu cầu trong 

thời hạn hiệu lực. Khi hết hiệu lực, Khoản tín dụng được chấp thuận ở đây mặc nhiên bị hủy bỏ, và TFSVN sẽ 

không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Đăng ký vay của Quý khách. 

Đăng ký xe ô tô 

Xe phải được đăng ký dưới tên của Người vay. Bản chính Đăng ký xe ô tô và Bộ hồ sơ xe ô tô (nếu có) phải 

được chuyển giao cho TFSVN ngay sau khi nhận được từ Phòng Cảnh sát Giao thông. 



Thay đổi 

TFSVN giữ quyền hủy bỏ Thư chấp thuận này, hay chỉnh sửa bất cứ điều khoản nào đối với khoản tín dụng 

được nêu rõ ở đây trước khi Bộ Hợp Đồng Tín Dụng được ký kết. Ngoài ra, Thư chấp thuận này cũng có thể bị 

hủy bỏ hoặc điều chỉnh trong trường hợp có sự kiện bất lợi phát sinh mà Quý khách không thông báo trước cho 

TFSVN, hay có sự suy giảm năng lực tài chính của Quý khách xảy ra sau ngày chấp thuận. 

Điều khoản bổ sung 

Để hoàn tất bộ hồ sơ theo đúng yêu cầu của việc cấp tín dụng, Quý khách vui lòng ký kết các tài liệu của Bộ 

Hợp Đồng Tín Dụng và chuyển cho chúng tôi cùng các tài liệu cần bổ sung trong thời hạn hiện lực của Thư 

chấp thuận này. 

Những tài liệu Quý khách cần bổ sung thêm 
(có đánh dấu  , bao gồm cả tài liệu của người cùng vay, và những người bảo lãnh, nếu có) 

 Bản sao (so gốc) CMND còn hiệu lực (không quá 15 năm kể từ ngày cấp) 

 Bản sao (so gốc) Hộ khẩu 

 Bản sao Hợp đồng lao động 

 Bản sao Giấy CN đăng ký mã số thuế (Cá nhân/Doanh nghiệp) hoặc mã số Doanh nghiệp 
 Bản sao (so gốc) Hôn thú hoặc Xác nhận tình trạng độc thân 
 Bản chính tài liệu chứng minh thu nhập thường xuyên của 3 tháng gần nhất 

 Bản chính bằng chứng địa chỉ gửi thư, giao dịch 
 Bản sao (so gốc) Hợp đồng mua bán xe và các phụ lục kèm theo (nếu có) 
 Bản chính Đề nghị cấp tín dụng (ký 3 bản theo mẫu của TFSVN) 

 Bản chính Đơn yêu cầu Đăng ký giao dịch bảo đảm (ký 3 bản theo mẫu do TFSVN cung cấp) 
 Bản sao (so gốc) Hợp đồng, Giấy CN, Hóa đơn/Phiếu thu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô. 
 Bản sao (so gốc) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 Bản chính Biên bản họp HĐTV 
 Bản sao Điều lệ 

 Tài liệu khác:    

 

Giải ngân: 

Sau khi Quý khách bổ sung toàn bộ những tài liệu trên theo yêu cầu trên đây của TFSVN, tiền vay sẽ 

được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Đại lý. 

 
Trân trọng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hay muốn biết thêm chi tiết về việc cấp tín dụng mua xe ô tô của 

TFSVN, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Phân Tích Tín Dụng của chúng tôi theo địa chỉ sau: 

 
Người phụ trách : ……………………………… 

Số điện thoại : (028) 3 9110199 (số nội bộ 120) 

Địa chỉ : Phòng 04 & 05, Tầng 12, Saigon Centre Tòa 2 

Số 67, Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 


