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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DƯ NỢ VAY
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - …………………
Hôm nay, ngày ….tháng … năm ……, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ……………, Tôi/Chúng tôi là:
Ông/Bà/Hộ kinh doanh: ..................................................................................................
-

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD: ................. Ngày cấp:................. Nơi cấp: ..............

-

Địa chỉ: ........................................................................................................................

-

Điện thoại: .............................. Fax/Email: ................................................................

-

Người đại diện: ............................................................................................................
Theo Giấy uỷ quyền số: ................... lập ngày…/…/…… tại ....................................

Và Ông/Bà (nếu có):.........................................................................................................
-

Số CMND/Hộ chiếu số: ................. Ngày cấp:....................... Nơi cấp: ......................

-

Địa chỉ: ........................................................................................................................

-

Điện thoại: .............................. Fax/Email: ................................................................

-

Người đại diện: ............................................................................................................
Theo Giấy uỷ quyền số: ................... lập ngày…/…/…… tại .....................................

Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi đề nghị SCB -………….. xác nhận dư nợ vay
của Tôi/Chúng tôi/Ông (Bà) ....................tại SCB với nội dung chi tiết như sau:
1. Mục đích (ghi cụ thể mục đích): ...............................................................................
2. Nhu cầu đề nghị xác nhận của Khách hàng
 Khách hàng không còn dư nợ tại SCB
 Khách hàng còn dư nợ tại SCB. Chi tiết như sau:
Stt

Số Hợp đồng tín dụng

Ngày ký hợp đồng

Số dư nguyên tệ

1
2
3
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3. Yêu cầu xác nhận
 Tại Đơn vị:…………………………………………

Phạm vi xác nhận

 Toàn hệ thống SCB

Thông tin xác nhận

 Dư nợ

 Dư nợ và Tài sản bảo đảm

Loại tiền tệ xác nhận

 Nguyên tệ

 Quy đổi sang …………….

Ngôn ngữ xác nhận

 Tiếng Việt

 Tiếng Anh

Hình thức xác nhận

 Mẫu của SCB

 Mẫu Khách hàng cung cấp

 Song ngữ

Số lượng văn bản xác nhận yêu cầu phát hành: … bản
4. Yêu cầu khác
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Cam kết
Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng
Giấy xác nhận dư nợ vay đúng mục đích quy định tại Mục 1 nêu trên.
……………., ngày … tháng… năm……
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
1.

SCB tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng vào lúc …..h….. ngày…../…./…..

2.

SCB sẽ phản hồi kết quả cho Khách hàng vào ngày …./…./.…..
NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN

KIỂM SOÁT

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
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