MB02/QĐ.TD.001
Điện thoại liên hệ với FCCOM: 1900 6954

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIÊU DÙNG
Số:………/HĐ-FCCOM
Hôm nay, ngày.........................chúng tôi gồm:
1. BÊN CHO VAY:
Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng (FCCOM)
Địa chỉ: Tầng KT tòa nhà Văn phòng Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 32595063 Fax: (024) 32595063 Mã số doanh nghiệp: 0301516782
Đại điện bởi:Bà Cao Thị Hoài Đức Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc theo Uỷ quyền Số 63/2018/UQFCCOM ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. BÊN VAY: Ông/Bà: .........................Ngày sinh: .........................
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.........................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:...........
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ và nhận thông báo của FCCOM bằng tin nhắn SMS:.........................
Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng cho vay tiêu dùngnày với các nội dung sau đây:
I. CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN1
1. Số tiền vay (bao gồm cả tiền mua bảo hiểm)*: .........................đồng (Bằng chữ:
..............................................................................................................................................)
2. Mục đích vay*: .........................
3. Thời hạn vay*:........... tháng
4. Phương thức vay: Vay từng lần theo hình thức cho vay trả góp
5. Lãi suất cho vay*: ...........%/năm (tính trên cơ sở 1 năm có 365 ngày). Lãi suất cho vay được
tính trên dư nợ gốc thực tế giảm dần.
6. Lãi suất quá hạn: Bằng 150%2 lãi suất cho vay trong hạn đang áp dụng tại thời điểm chuyển
nợ quá hạn. Lãi suất quá hạn tính trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian Bên vay
chậm trả.
7. Phương thức giải ngân*:
Chuyển khoản vào tài khoản của Bên vay số ......................... mở tại Ngân hàng
.........................- Chi nhánh/Phòng giao dịch .........................
Chuyển khoản vào tài khoản của Bên thụ hưởng là .........................Số tài
khoản......................... mở tại Ngân hàng ......................... - Chi nhánh/Phòng giao dịch
.........................
Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Bảo hiểm .........................Số tài
khoản......................... mở tại Ngân hàng ......................... - Chi nhánh/Phòng giao dịch
......................... Số tiền phí: .........................
Giải ngân bằng tiền mặt thông qua Đơn vị chi hộ của FCCOM là các điểm giao dịch của Bưu
điện Việt Nam (VIETNAM POST/VNPOST) và Bên vay cam kết không có tài khoản thanh
toán tại bất kỳ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào.
Giải ngân bằng tiền mặt tại điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi
nhánh/Phòng giao dịch ......................... và Bên vay cam kết không có tài khoản thanh toán tại
bất kỳ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào.
8. Hình thức trả nợ: Trả góp hàng tháng, tổng nợ gốc và lãi trả đều hàng tháng (trừ kỳ trả nợ cuối
cùng)
9. Khoản trả nợ hàng tháng:......................... đồng
10. Khoản trả nợ kỳ đầu tiên:......................... đồng
11. Khoản trả nợ kỳ cuối cùng:......................... đồng
12. Ngày trả nợ hàng tháng: Ngày........... hàng tháng
13. Lịch trả nợ: Chi tiết số tiền trả nợ hàng tháng thực hiện theo Lịch trả nợ đính kèm Hợp đồng
này
Các nội dung đánh dấu * bắt buộc phải khai báo
cứ điểm c, Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 39 của NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đối với khách hàng
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14. Phương thức trả nợ:
Chuyển khoản vào tài khoản của FCCOM:
Số tài khoản:032.18.01.6666.669mở tại Ngân hàngTMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh
Xuân
Người thụ hưởng: Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng
Nội dung nộp tiền: < Họ và tên>< Số hợp đồng vay><Số CMND/CCCD/Hộ chiếu>
Bằng tiền mặt thông qua Đơn vị thu hộ của FCCOM là các điểm giao dịch của Bưu điện
Việt Nam (VIETNAM POST/VNPOST).
Trong trường hợp Bên vay không ghi chính xác Số hợp đồng, Bên vay gọi điện ngay đến số điện
thoại tổng đài của FCCOM (1900 6954).
15. Trả nợ trước hạn:
a) Điều kiện trả nợ trước hạn
- Bên vay chỉ được trả nợ trước hạn toàn bộ khoản vay.
- Bên vay phải gọi điện đến số điện thoại tổng đài của FCCOM (1900 6954) để yêu cầu
trả nợ trước hạn toàn bộ khoản vay và phải được sự đồng ý của FCCOM.
- Bên vay phải thanh toán đầy đủ, một lần tất cả các khoản tiền sau cho FCCOM gồm:
 Lãi quá hạn (nếu có);
 Khoản lãi phải trả phát sinh đến ngày trả nợ trước hạn;
 Phí trả nợ trước hạn theo quy định tại điểm b khoản này;
 Toàn bộ dư nợ gốc còn lại (bao gồm dư nợ gốc trong hạn và dư nợ gốc quá hạn nếu có)
tính đến ngày trả nợ trước hạn.
b) Phí trả nợ trước hạn
Bằng 5% dư nợ gốc còn lại tại ngày trả nợ trước hạn, nhưng tối thiểu là 1.650.000 (Một triệu
sáu trăm năm mươi nghìn)đồng nếu Bên vay đã thanh toán đầy đủ ít nhất 03 kỳ trả nợ hoặc tối
thiểu là 2.200.000 (Hai triệu hai trăm nghìn) đồng nếu Bên vay chưa thanh toán đầy đủ 03 kỳ
trả nợ.
16. Các loại phí, chi phí khác 3: .........................
II. Các điều kiện, điều khoản khác của Hợp đồng này được quy định tại Bản điều kiện và điều
khoản kèm theo Hợp đồng cho vay tiêu dùng ban hành theo Quy địnhmã
sốQĐ.TD.001ngày.........................của Tổng Giám đốc FCCOM4. Bản điều kiện và điều khoản là
một phần không tách rời của Hợp đồng này và được FCCOM niêm yết công khai tại Trụ sở, Điểm
giới thiệu dịch vụ của FCCOM và đăng tải trên website tại địa chỉ:https://fccom.com.vn.
III. Hiệu lực của Hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Bên vay ký trên Hợp đồng và chỉ chấm dứt hiệu lực, tự động
thanh lý khi Bên vay đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với FCCOM (trừ trường hợp khoản vay
của Bên vay không được FCCOM phê duyệt).
2. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau mỗi Bên giữ 01 (một) bản và
được FCCOM gửi cho Bên vay bằng hình thức gửi thư bảo đảm có báo phát đến địa chỉ của Bên
vay tại5..............................................................................................................................
3. Trong bất kỳ trường hợp nào nếu Bên vay không nhận được Hợp đồng này thì các bên vẫn được
coi là giao kết hợp đồng và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này kể từ
thời điểm Bên vay nhận được số tiền giải ngân từ FCCOM. Bên vay có nghĩa vụ thông báo cho
FCCOM về việc không nhận được Hợp đồng để FCCOM cung cấp cho Bên vay 01 bản sao y Hợp
đồng hoặc các bên sẽ ký lại Hợp đồng hoặc sẽ ký bổ sung 01 bản Hợp đồng để lưu giữ và thay thế
cho bản bị mất/tiêu hủy/thất lạc v.v...(nếu có).
Bằng việc ký tên dưới đây, Bên vay cam kết và xác nhận đã được FCCOM cung cấp, giải thích đầy đủ
nội dung Hợp đồng này, Bản điều kiện và điều khoản kèm theo Hợp đồng để Bên vay xem xét, quyết
định trước khi ký. Ngoài các khoản phải trả theo quy định tại Hợp đồng này, Bên vay không phải trả
thêm bất kỳ khoản phí, chi phí nào cho nhân viên của FCCOM hoặc bất kỳ đối tượng nào khác.
BÊN VAY
ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)
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ý điền rõ mức phí khác (nếu có) áp dụng tại thời điểm ký Hợp đồng theo quy định của FCCOM
rõ ngày ban hành
5Ghi rõ địa chỉ để gửi Hợp đồng theo yêu cầu của Bên vay
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