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THỎA THUẬN VAY TIÊU DÙNG



Thỏa thuận vay tiêu dùng này (“Thỏa thuận”) được lập và có hiệu lực [NGÀY],


GIỮA:	[TÊN BÊN CHO VAY] (“Bên cho vay"), một tập đoàn được tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở tại:




VÀ:	[TÊN BÊN VAY] (“Bên vay"), một tập đoàn được tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở tại:



CAM KẾT THANH TOÁN

Trong vòng [SỐ] tháng kể từ ngày hôm nay, Bên vay cam kết thanh toán cho Bên cho vay tổng [SỐ TIỀN], lãi và các khoản chi phí khác nêu dưới đây. 

TRÁCH NHIỆM 

Mặc dù Thỏa thuận này có thể được ký dưới đây bởi nhiều hơn một người, Bên vay hiểu rằng chúng ta là từng cá nhân chịu trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền. 


PHÂN TÍCH KHOẢN VAY

Số tiền vay:					
Khác (Mô tả)				
Số tiền cấp cho:				
Phí tổn tài chính:					
Tổng thanh toán:				
Mức hàng năm:				 

TRẢ LẠI

Cách Bên vay thanh toán như sau: Bên vay sẽ trả lại số tiền trong phiếu này trong [SỐ] các lần thanh toán hàng tháng không gián đoạn bằng nhau của [SỐ TIỀN] mỗi lần vào [NGÀY] của mỗi tháng bắt đầu từ [NGÀY] và kết thúc vào [NGÀY].


TRẢ TRƯỚC

Bên vay có quyền trả trước toàn bộ khoản tiền còn nợ vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu Bên vay, hoặc nếu khoản vay này được cấp vốn lại – có nghĩa là, thay bằng một phiếu mới – Bên cho vay sẽ hoàn trả lại phí tài chính chưa nhận, được mô tả theo [QUY TẮC] – công thức sử dụng chung để mô tả các khoản giảm giá cho các khoản vay trả theo đợt. 
PHÍ PHẠT DO CHẬM TRẢ

Bất kỳ đợt nào không được thanh toán trong vòng [SỐ] ngày tính từ ngày tới hạn đều sẽ bị phạt do chậm trả [%] của khoản thanh toán, không vượt quá [GIÁ TRỊ] cho bất kỳ đợt trả muộn nào như vậy. 


BẢO ĐẢM

Để bảo vệ Bên cho vay, Bên vay phải cung cấp một tài sản hoặc thế chấp bảo đảm dưới dạng: 

[MÔ TẢ]


KHÔNG THỂ THANH TOÁN 

Nếu vì bất kỳ lý do nào, Bên vay không thể thanh toán đúng thời hạn, Bên vay sẽ ở trạng thái không thể thanh toán. Bên cho vay có thể yêu cầu thanh toán ngay lập tức toàn bộ khoản chênh lệch còn lại chưa thanh toán của khoản nợ này, không cần đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào. Nếu Bên vay chưa thanh toán toàn bộ khoản vay khi đến hạn thanh toán cuối cùng, Bên cho vay sẽ tính lãi trên phần chưa thanh toán ở mức [%] mỗi năm. 


QUYỀN ĐƯỢC ĐỀN BÙ

Nếu khoản vay này quá hạn, Bên cho vay sẽ có quyền thanh toán khoản vay này từ bất kỳ khoản đặt cọc nào hoặc bảo đảm mà Bên vay có với Bên cho vay mà không cần thông báo cho tôi. Nếu Bên cho vay cung cấp cho tôi một gia hạn thời gian thanh toán khoản nợ này, Bên vay vẫn sẽ phải trả lại toàn bộ khoản vay. 


PHÍ THU NỢ

Nếu phiếu này được đặt ở tình trạng được thu bởi luật sư, khi đó Bên vay đồng ý thanh toán phí luật sư là [%] của khoản chênh lệch chưa thanh toán. Khoản phí này sẽ được cộng vào khoản chênh lệch chưa thanh toán của khoản vay. 


NGƯỜI CÙNG VAY

Nếu Bên vay ký Thỏa thuận này dưới dạng một người cùng vay, Bên vay đồng ý chịu trách nhiêm như nhau như là Bên vay đối với khoản nợ này. 


BÊN CHO VAY						BÊN VAY



													
Chữ ký người được ủy quyền	Chữ ký người được ủy quyền

													
Tên và Chức vụ	Tên và Chức vụ





