PHỤ LỤC SỐ 1 CỦA
HỢP ĐỒNG VAY CẦM CỐ
Số ___________, ngày ________
I.

THÔNG TIN CÁC BÊN:

Bên cho vay/ Bên nhận cầm cố: […]
Địa chỉ: […]
SĐT: […]
Email: […]
Đại diện bởi: […]
Chức vụ: […]
Số tài khoản: […]
Sau đây gọi tắt là (“Bên cho vay”)

Bên vay/ Bên cầm cố: […]
Ngày sinh:[…]
CMND số:[…]
SĐT/Ví điện tử: […]
Email:[…]
Số tài khoản:[…]
Tại ngân hàng:[…]
Địa chỉ hiện tại: […]
Sau đây gọi tắt là (“Khách Hàng”)

II. NỘI DUNG:

Các Bên đồng ý sửa đổi và bổ sung Khoản 7 Mục V của Hợp đồng vay cầm cố với nội dung như
sau:
Nếu Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ thanh toán và/hoặc bất kỳ điều khoản nào được quy định
tại Hợp Đồng này, ngoài việc phải thanh toán cho Bên cho vay khoản tiền phải thanh toán,
Khách Hàng sẽ phải thanh toán cho Bên cho vay khoản phạt bằng ____ VNĐ. Khách Hàng sẽ
phải thanh toán khoản phạt vi phạm này thêm một lần nếu Khách Hàng tiếp tục vi phạm nghĩa vụ
thanh toán sau ngày 11 kể từ ngày đến hạn thanh toán theo thỏa thuận.
III. QUY ĐỊNH CHUNG:

1

Phụ lục này sửa đổi, bổ sung một số điều của Hợp đồng vay cầm cố và là một phần không thể
tách rời của Hợp đồng vay này. Tất cả các điều khoản còn lại của Hợp đồng vay và các phụ lục
đính kèm không được đề cập trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nếu có điểm nào
mâu thuẫn giữa Phụ lục này với Hợp đồng vay và các phụ lục đính kèm, thì Phụ lục này được áp
dụng.

2

Phụ lục này có hiệu lực theo hiệu lực của Hợp Đồng.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY

KHÁCH HÀNG
Họ và Tên: _________
Xã nhận Yêu Cầu Vay bằng mã OTP: ____
Xác nhận vào ngày: __________

