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HỐI PHIẾU



Hối phiếu này (“Phiếu") được lập và có hiệu lực [NGÀY]:


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



VÀ:	[TÊN BÊN VAY] (“Bên vay”) một công ty có tổ chức và tồn tại theo pháp luật của [BANG/TỈNH], trụ sở chính tại:



CÁC ĐIỀU KHOẢN

	ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC, Bên vay cam kết thanh toán theo yêu cầu của Bên cho vay, tại trụ sở chính tại [ĐỊA CHỈ] của bên cho vay, hoặc ở địa điểm khác theo văn bản chỉ định của bên cho vay, với tổng số tiền nợ gốc là [GIÁ TRỊ], cùng với toàn bộ chi phí và lãi theo đó, thanh toán theo lãi suất và cách thức như quy định dưới đây:


	Bên vay sẽ thanh toán hàng tháng tiền nợ gốc và tiền lãi với lãi suất là [%] một năm tùy thuộc mức trả dần trong [SỐ] tháng. Cần thực hiện thanh toán hàng tháng vào hoặc trước ngày đầu tiên của mỗi tháng, lần thanh toán đầu tiên là vào hoặc trước [NGÀY]. Nếu không thanh toán sớm hơn, toàn bộ giá trị cần thanh toán trong Phiếu này, bao gồm nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác sẽ đến hạn và được thanh toán toàn bộ vào hoặc trước ngày đầu tiên của [THÁNG], [NĂM] (“Ngày đáo hạn”). Đúng hạn là điều cốt yếu của nghĩa vụ thanh toán nêu dưới đây và thanh toán hàng tháng sẽ đến hạn và thực hiện vào hoặc trước ngày đầu tiên của mỗi tháng. 


	Phiếu này đang và sẽ được đảm bảo bởi một quyền lợi đảm bảo ưu tiên đầu tiên trong toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình của Bên vay, được đăng ký tại toàn bộ văn phòng chính phủ liên quan. Các bên sẽ lập một thỏa thuận đảm bảo riêng, theo cách thức và nội dung được Bên cho vay chấp thuận hoặc các tài liệu khác Bên cho vay yêu cầu để đạt quyền lợi bảo đảm đối với tài sản nêu trên. Tất cả thỏa thuận Bảo đảm này và các công cụ khác cũng như tài liệu được lập liên quan đến hoặc được coi là đảm bảo cho Phiếu này sau đây sẽ được gọi là “Hồ sơ Nợ”. Toàn bộ các điều khoản, cam kết, các điều kiện, cam đoan và bảo đảm có trong Hồ sơ Nợ sau đây cấu thành một phần của Phiếu này có cùng mức độ và hiệu lực như thể đã quy định đầy đủ trong đây.


	Nếu Bên cho vay chưa nhận được toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ thanh toán đến hạn nào dưới đây trong vòng [SỐ] ngày theo lịch sau ngày thanh toán này đến hạn, Bên vay cần thanh toán phí trả chậm tương đương [%] của khoản thanh toán đó, phí trả chậm sẽ đến hạn và được thanh toán ngay lập tức mà không cần yêu cầu từ phía Bên cho vay.


	Tại bất kỳ thời điểm nào, bên vay sẽ có quyền thanh toán trước hạn toàn bộ (nhưng không phải một phần) khoản nợ đề cập trong Phiếu này bằng cách trả cho Bên cho vay số tiền tương đương với tổng của (i) số dư nợ gốc, (ii) toàn bộ tiền lãi cộng dồn đến ngày thanh toán trước hạn đó, (iii) toàn bộ tiền lãi tính toán qua Ngày đáo hạn, và (iv) bất kỳ phí trả chậm  hoặc các phí đến hạn và nợ.





	Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào trong Phiếu này không được trả hoàn toàn đến [NGÀY] của bất kỳ tháng nào trong khoảng thời gian đã nêu hoặc nếu toàn bộ khoản tiền đến hạn đề cập trong Phiếu nợ này chưa được thanh toán đầy đủ vào hoặc trước Ngày Đáo hạn, hoặc vi phạm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian thực hiện hoặc nhận thấy bất kỳ điều khoản, cam kết, hoặc điều kiện nào có trong Hồ sơ Nợ, hoặc bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào có trong Hồ sợ Nợ bị vi phạm hoặc đang hoặc sẽ không đúng sự thật, Phiếu này sẽ bị vi phạm, và toàn bộ khoản dư nợ gốc dưới đây, lãi cộng dồn theo đó, toàn bộ phí trả chậm, nếu có, và bất kỳ và toàn bộ các chi phí khác đến hạn, tùy thuộc vào lựa chọn của Bên cho vay, sẽ ngay lập tức trở thành đến hạn và phải trả, không cần thông báo thêm, việc đưa ra thông báo như vậy bị khước bỏ tuyệt đối bởi Bên vay. Bên cho vay có thể thực hiện quyền này để đẩy nhanh trong trường hợp Bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, không quan đến bất kỳ sự hoãn nợ nào trước đó. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ trả nợ như vậy, và nếu trường hợp này được chuyển đến một luật sư có chứng nhận để thu nợ, hoặc nếu phát sinh bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến vấn đề này theo luật pháp, Bên vay cần trả cho Bên cho vay toàn bộ các chi phí của Bên cho vay, ngoài tất cả các chi phí cần thiết khác căn cứ các điều khoản ở đây hoặc căn cứ các điều khoản trong Hồ sơ Nợ. Kể từ và sau ngày đáo hạn, hoặc trong thời gian vi phạm nghĩa vụ nợ, nếu vi phạm này xảy ra trước ngày đáo hạn, số nợ gốc còn tồn đọng dưới đây và tiền lãi cộng dồn và các chi phí khác sẽ chịu lãi ở mức lãi suất cao nhất pháp luật cho phép. 


	Thỉnh thoảng, không ảnh hưởng các nghĩa vụ chung và riêng của toàn bộ người lập, người bảo đảm, người bảo lãnh và người bối thự trong Phiếu này, và người kế nhiệm của họ và người được chuyển nhượng quyền, (i) để thanh toán số dư nợ tồn đọng và tiền lãi cộng dồn, (ii) để theo dõi những cam kết trong Phiếu này, (iii) để theo dõi các điều khoản, cam kết và các điều kiện của Hồ sơ Nợ hoặc bất kỳ công cụ quản lý nào để đảm bảo hiệu quả thực hiện theo Phiếu này, và không đưa ra thông báo cho hoặc xin được thỏa thuận của bất kỳ người lập, người bảo đảm, người bảo lãnh và người bối thự trong Phiếu này, và người kế nhiệm của họ và người được chuyển nhượng quyền, và không có bất kỳ nghĩa vụ nợ nào về bên cho vay theo Phiếu này, tùy lựa chọn của mình, bên cho vay có thể gia hạn thời gian thanh toán hoặc một phần thanh toán, miễn bất kỳ ai khỏi trách nhiệm thanh toán nêu ở đây, làm mới phiếu này, điều chỉnh các điều khoản và số lần thanh toán nợ này, tham gia vào bất kỳ gia hạn sự phụ thuộc này, miễn bất kỳ bảo lãnh nêu trước đó, nhận hoặc miễn bảo lãnh bổ sung, điều chỉnh mức lãi suất ở đây hoặc đồng ý bằng văn bản với người ký tên dưới đây để điều chỉnh các điều khoản, cam kết và các điều kiện của bất kỳ công cụ nào dùng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đã nêu.


	BẤT KỲ QUYỀN XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN, PHÁT BIỂU CỦA HỘI THẨM, THÔNG BÁO TỪ CHỐI TRẢ TIỀN HỐI PHIẾU, VÀ KHÁNG NGHỊ ĐỀU BỊ TOÀN BỘ NGƯỜI LẬP, NGƯỜI BẢO LÃNH VÀ NGƯỜI BỐI THỰ TRONG PHIẾU NÀY KHƯỚC BỎ. Phiếu này sẽ là nghĩa vụ chung và riêng của toàn bộ người lập, người bảo đảm, người bảo lãnh và người bối thự trong Phiếu này, và sẽ là ràng buộc với họ và người thừa kế, người thực hiện, người quản lý, người kế nhiệm và người hưởng chuyển nhượng của họ.


	Bên vay sẽ thanh toán chi phí cho toàn bộ tài liệu, thuế hay niêm khác mà bất kỳ luật nào yêu cầu vào thời điểm này hay sau này tại bất kỳ thời điểm nào được đóng lên hoặc những gì trở nên cần thiết vì có Phiếu này hoặc bất kỳ tài liệu nào trong Hồ sơ Nợ, và nếu bất kỳ thuế nào được áp lên liên quan đến nợ bảo đảm bởi thế chấp tài sản và hoặc ủy thác liên quan đến các phiếu chứng mình rằng khoản nợ được đảm bảo, Bên vay đồng ý trả cho Bên cho vay toàn bộ giá trị của những khoản thuế này, và khước bỏ bất kỳ điều khoản nào trái ngược dù có hiệu lực bây giờ hay sau này bởi bất kỳ điều luật nào của tòa án.


	Bên cho vay và Bên vay dự định rằng mối liên hệ tạo ra và được thể hiện bằng Phiếu này và Hồ sơ Nợ và chỉ là bên cho vay và bên nợ. Không nội dung nào trong Phiếu này được hiểu là tạo thành một liên danh, quan hệ đối tác, quyền sở hữu chung giữa Bên cho vay và Bên vay. 


	Khoản bồi thường của Phiếu này là tích lũy và đồng thời, và có thể đạt được riêng lẻ hay liên tục cùng nhau, tùy ý muốn của bên cho vay, và có thể được thực hiện với tần suất giống với trường hợp xảy ra. Việc khước bỏ của Bên cho vay hoặc không thể thực hiện bất kỳ điều khoản, cam kết hoặc điều kiện nào của Phiếu này hoặc công bố bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nợ nào dưới đây, sẽ không được coi như một sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nợ nào sau này hoặc ảnh hưởng đến quyền của bên vay trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc khoản bồi thường nào không được bên cho vay khước bỏ rõ ràng bằng văn bản.


	Việc bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản trong Phiếu này không có hiệu lực sẽ không làm cho bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa thuận này mất hiệu lực. Phiếu này và toàn bộ Hồ sơ Nợ sẽ được hiểu theo luật pháp của Bang Florida.



CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY, các bên ký dưới đây đã nhất trí triển khai Hối phiếu này vào ngày nêu ban đầu.

BÊN CHO VAY						BÊN VAY



													
Chữ ký hợp pháp					Chữ ký hợp pháp

													
Tên và Chức vị						Tên và Chức vị


