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PHIẾU CHÓT NỢ 

Thanh toán chót nợ: Một khoản nợ được trả đúng một lần vào lúc đáo hạn. Trong khoảng thời gian khoản nợ được vay, tiền lãi được trả theo từng đợt như thỏa thuận. 

Phiếu chót nợ này (“Phiếu") được lập và có hiệu lực từ [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:



CĂN CỨ

ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC, Bên vay ký tên dưới đây cam kết sẽ thanh toán theo thứ tự cho Bên cho vay tổng [SỐ TIỀN], với mức lãi hàng năm là [MỨC]% cho khoản chênh lệch chưa thanh toán.

Phiếu này sẽ được thanh toán bằng [SỐ] liên tục và các lần bằng nhau [SỐ TIỀN] mỗi lần với lần thanh toán đầu tiên vào [NGÀY] từ ngày ghi ở đây, và một số tiền tương tự vào ngày tương tự của từng [GIAI ĐOẠN] sau đó, miễn là toàn bộ khoản chênh lệch gốc, và bất kỳ khoản lãi tích tụ nào chưa được thanh toán, phải được thanh toán vào hoặc trước [NGÀY].


Phiếu này có thể thanh toán trước mà không bị phạt. Toàn bộ các khoản thanh toán trước hết phải được áp dụng đối với khoản lãi và chênh lệch với gốc. 

Phiếu này sẽ tới hạn và phải thanh toán khi có yêu cầu của bất kỳ người nắm giữ nào nếu Bên vay không có khả năng thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào ngoài [SỐ] ngày của ngày tới hạn khoản đó. Tất cả các bên trong phiếu này đều không được khước từ sự trình bày, yêu cầu và phản đối và toàn bộ các thông báo theo đó.Trong trường hợp không có khả năng thanh toán, người ký tên dưới đây đồng ý thanh toán toàn bộ các chi phí thu hồi và các phí luật sư hợp lý. Người ký tên dưới đây sẽ chịu trách nhiệm ràng buộc cùng nhau và riêng rẽ theo phiếu này. 


CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY, người ký tên dưới đây cho phép thi hành Phiếu chót nợ này vào ngày ghi trước dưới đây.


BÊN CHO VAY						BÊN VAY



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

													
Tên và Chức vụ	Tên và Chức vụ




