Tên sản phẩm:

Mã sản phẩm:

Số Hợp đồng:

Ngày ký kết Hợp đồng:

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
BÊN CHO VAY
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (sau đay gọi là “EASY CERDIT”)
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà
Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102806367

BÊN VAY
Ông/Bà:

Ngày sinh:

CMND/Thẻ căn cước số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Nơi ở hiện tại:
Phường/Xã:

Quận/Huyện:

Tỉnh/Thành Phố:
Địa chỉ hộ khẩu:
Phường/Xã:

Quận/Huyện:

Tỉnh/Thành Phố:
Số điện thoại:

Email:

Đã thỏa thuận và đồng ý ký kết Hợp đồng tín dụng này với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG KHOẢN VAY
1.1 Mục dích sử dụng vốn vay:
1.2 Phương thức cho vay: Cho vay từng lần
1.3 Số tiền cho vay:

VND

Bằng chữ:
1.4 Thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ:
1.4.1 Ngày đến hạn thanh toán của mỗi kỳ hạn trả nợ là ngày mà Bên vay phải hoàn tất nghĩa vụ thanh
toán Số tiền phải thanh toán trong kỳ cho EASY CREDIT, được thể hiện tại Lịch thanh toán và xác định
theo nguyên tắc:

a.
Trường hợp Ngày giải ngân là một trong những ngày từ ngày 01 đến ngày 25 của tháng, Ngày
đến hạn thanh toán mỗi kỳ là ngày trùng với Ngày giải ngân và kỳ đầu tiên là vào tháng tiếp theo
tháng giải ngân.
b.
Trường hợp Ngày giải ngân là ngày sau ngày 25 của tháng, Ngày đến hạn thanh toán mỗi kỳ
và kỳ thanh toán đầu tiên được xác định theo bảng sau:
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NGÀY GIẢI NGÂN

NGÀY ĐẾN HẠN

KỲ THANH TOÁN

THANH TOÁN

ĐẦU TIÊN

Ngày 26 tháng N

Ngày 01

Ngày 27 tháng N

Ngày 01

Ngày 28 tháng N

Ngày 02

Ngày 29 tháng N

Ngày 02

Ngày 30 tháng N

Ngày 03

Ngày 31 tháng N

Ngày 03

Tháng N + 2

*Trong đó: Tháng N là tháng giải ngân

1.4.2 Thời hạn cho vay:......tháng kể từ ngày tiếp theo của Ngày giải ngân thành công + số ngày xác định
theo nguyên tắc:
a. Trường hợp Ngày giải ngân được xác định theo điểm a, mục 1.4.1, khoản 4 Điều này, Thời hạn cho
vay là thời hạn nêu trên đây.
b. Trường hợp Ngày giải ngân được xác định theo điểm b, mục 1.4.1, khoản 4 Điều này, Thời hạn cho
vay là thời hạn nêu trên đây cộng thêm tối đa sáu (06) ngày.
1.4.3 Trường hợp ngày cuối cùng của Thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, thì chuyển
sang ngày làm việc tiếp theo.
1.4.4 Việc trả nợ gốc và lãi tiền vay được thực hiện trong cùng một kỳ hạn.
1.4.5 Ngày đến hạn thanh toán của mỗi kỳ hạn trả nợ là ngày mà Bên vay phải hoàn tất nghĩa vụ thanh
toán Số tiền phải thanh toán trong kỳ cho EASY CREDIT, được thể hiện tại Lịch thanh toán.
1.5 Lãi suất cho vay hai bên thỏa thuận là:.......%/tháng (tương đương......%/năm trên cơ sở 1 năm là 365 ngày)
1.6 Số tiền trả nợ hàng tháng và Ngày trả nợ hàng tháng:
1.6.1 Số tiền trả nợ hàng tháng bao gồm cả gốc, lãi và phí (nếu có) theo công thức sau:
Số tiền trả nợ hàng tháng = Nợ gốc trong kỳ + Lãi trong kỳ + Phí
Trong đó: Lãi trong kỳ = (Số dư nợ trong kỳ x lãi suất theo năm )/365 x Số ngày duy trì dư nợ trong kỳ
1.6.2 Số tiền trả nợ hàng tháng dự kiến tại thời điểm ký Hợp đồng là:................................VND. Số tiền trả nợ
và ngày trả nợ hàng tháng chính xác sẽ được thể hiện trong Lịch thanh toán được EASY CREDIT gửi đến Bên
vay sau khi khoản vay được giải ngân.
1.7 Lãi suất đối với nợ gốc quá hạn: 150% Lãi suất cho vay trong hạn được thỏa thuận tại khoản 1.5
1.8 Lãi suất đối với lãi chậm trả: 0%/năm
1.9 Phí:
• Phí trả nợ trước hạn:........................% số tiền trả trước.
• Phí thu hộ được công bố theo từng thời kỳ tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc trên website của EASY CREDIT.
• Ngoài các loại phí nêu trên, EASY CREDIT không thu thêm bất cứ một loại phí nào khác từ Bên vay.
1.10 Phương thức giải ngân:
 Dịch vụ chi hộ nhận tiền mặt bằng CMND/Thẻ căn cước với thông tin được cung cấp tại Hợp đồng này
 Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Bên vay với chi tiết như sau:
• Chủ tài khoản:
• Số tài khoản:
• Ngân hàng:
• Chi nhánh:
 EASY CREDIT chuyển khoản phí bảo hiểm vào tài khoản của công ty bảo hiểm.
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ĐIỀU 2: BẢO MẬT THÔNG TIN
2.1 Thông tin Bên vay là thông tin do Bên vay cung cấp trong Hợp đồng tín dụng và các thông tin trao đổi
qua các phương thức được Bên vay sử dụng để liên lạc hoặc đăng ký vay qua trang thông tin điện tử
https://www.easycredit.vn/ của EASY CREDIT.
2.2 EASY CREDIT có nghĩa vụ bảo mật thông tin Bên vay, không thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin
tin của Bên vay cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý Bên vay, trừ trường hợp cung cấp
thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2.3 Bên vay chấp thuận để EASY CREDIT sử dụng thông tin của Bên vay để cung cấp cho các bên thứ ba
có liên quan để thực hiện thỏa thuận cho vay này, bao gồm công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm
cho Bên vay, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống (hệ thống ngân hàng lõi, dịch vụ chấm điểm
tín dụng, dịch vụ xác minh thông tin khách hàng), Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC),
Công ty cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam (PCB), nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn, bên cung
cấp các dịch vụ thu hồi nợ, bên mua nợ.
2.4 Bên vay đồng ý cho EASY CREDIT giới thiệu cho Bên vay các sản phẩm và dịch vụ của EASY CREDIT
 Đồng ý

 Không đồng ý

2.5 EASY CREDIT phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ bảo mật thông tin Bên vay.

ĐIỀU 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Bên vay xác nhận rằng mình không có người có liên quan có khoản vay tại EASY CREDIT.
Đồng ý

Không đồng ý

ĐIỀU 4: THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIỂM
Bên vay đồng ý tham gia mua bảo hiểm cho toàn bộ thời hạn vay và trên số tiền vay mà Bên vay được
phê duyệt tại Easy Credit. Bên vay cam kết rằng Bên vay đủ điều kiện sức khỏe tham gia bảo hiểm theo điều
khoản của quy tắc bảo hiểm đã được tư vấn, việc không trung thực trong thông báo thông tin về sức khỏe sẽ
dẫn tới hợp đồng bảo hiểm vô hiệu lực.
Bên vay xác nhận rằng việc mua bảo hiểm là quyết định xuất phát từ nhu cầu của chính Bên vay dựa
trên thông tin về sản phẩm bảo hiểm được tư vấn theo điều kiện và điều khoản của quy tắc bảo hiểm do Doanh
nghiệp bảo hiểm cung cấp.
Bên vay đồng ý cho Doanh nghiệp bảo hiểm trích ngay số tiền bảo hiểm trong phạm vi quyền lợi được
hưởng của Bên vay để thanh toán cho EASY CREDIT trong trường hợp Bên vay vẫn còn các khoản nợ gốc,
lãi vay, phí phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tại EASY CREDIT theo thông báo của EASY
CREDIT. Số tiền còn lại (nếu có) sau khi đã thanh toán cho EASY CREDIT, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chuyển
cho Người thụ hưởng tiếp theo theo đúng quy định.
 Đồng ý  Không đồng ý

ĐIỀU 5: TRAO ĐỔI THÔNG TIN
5.1 Bên vay và EASY CREDIT đồng ý rằng tất cả các trao đổi giữa hai bên liên quan đến nội dung khoản vay
và giao kết bảo hiểm sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử (email) hoặc điện thoại hoặc tin nhắn SMS và
tùy trường hợp đồng thời có thể được thực hiện bằng thư trực tiếp gửi đến địa chỉ của mỗi bên được cung
cấp tại Hợp đồng tín dụng, hoặc thông qua các công cụ trao đổi thông tin tại trang thông tin điện tử của Bên
cho vay.
5.2 Thông tin liên lạc của Bên vay bao gồm địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, địa chỉ thư điện tử, số điện
thoại… là những thông tin được Bên vay cung cấp tại Hợp đồng tín dụng. Bên vay có quyền thay đổi các
thông tin này và có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho EASY CREDIT về việc thay đổi này. Thông tin liên
lạc được cập nhật cuối cùng là thông tin dùng để liên lạc và trao đổi giữa Bên vay và EASY CREDIT.
5.3 Việc trao đổi thông tin được xem là thành công và hoàn tất khi:
5.3.1 Có xác nhận của bên chuyển phát về việc Bên vay đã nhận được thư, ngày nhận là ngày ghi trên Giấy
xác nhận của bên chuyển phát;
5.3.2

Tin nhắn SMS, thư điện tử được gửi thành công, ngày nhận là ngày gửi tin nhắn SMS, thư điện tử;
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5.3.3

Cuộc gọi được thực hiện và kết thúc, ngày nhận thông tin là ngày thực hiện cuộc gọi.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN KHÁC
6.1 Hợp đồng và Bản Điều khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chung được công bố trên trang thông tin điện tử
https://easycredit.vn và tại trụ sở chính của EASY CREDIT trong từng thời kỳ là một phần không tách rời của Hợp
đồng tín dụng này. Bên vay xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các nội dung tại Hợp đồng này cũng như Bản
Điều khoản và Điều kiện Giao Dịch Chung.
6.2 Bên vay xác nhận:
6.2.1 Đã được EASY CREDIT cung cấp dự thảo bộ hợp đồng cho vay tiêu dùng, được giải thích chính
xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cơ bản tại Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện giao dịch
chung, trong đó bao gồm quyền và nghĩa vụ, các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, biện pháp xử lý
trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
6.2.2 Đã xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.
 Đồng ý

 Không đồng ý

6.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có sự kiện chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận tại Bản
Điều khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chung.
6.4 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên vay đồng ý giữ một bản gốc
Hợp đồng với chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên cho vay, không đóng dấu của Bên cho
vay.
 Đồng ý

 Không đồng ý

Trong mọi trường hợp, Bên vay có thể gọi đến Tổng đài dịch vụ khách hàng của Bên cho vay 1900 1066
hoặc *1066 để yêu cầu Bên cho vay cung cấp bản sao Hợp đồng có đóng dấu của Bên cho vay.
6.5 Bên vay cam kết các thông tin trên đây và các tài liệu cung cấp cho EASY CREDIT là hoàn toàn trung
thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin này và các tài liệu
liên quan.

BÊN VAY

BÊN CHO VAY
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chữ ký:

NGUYỄN HOÀNG HẢI

Họ và tên:.................................................
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