GIẤY ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY
(Dành cho Khách hàng cá nhân đăng ký trực tuyến theo Luồng D.O.P)
Số:………………………….
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Sau đây gọi là “CAKE by VPBank”/ “VPBank”)
Mã số doanh nghiệp: 0100233583; ngày cấp lần đầu: 08/09/1993.
Địa chỉ trụ sở: …………………
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (thông tin dấu (*) là thông tin bắt buộc)
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên*: ...................................................................

Ngày sinh*: …/…/……

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân*:
......................................................................................

Ngày cấp*:…/…/…
Nơi cấp*: ...................

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân khác (nếu Ngày cấp:…/…/…
có): ................................................................................ Nơi cấp : ........................................................................
Quốc tịch*: ...................................................................

Email: ............................................................................

Số điện thoại di động 1*:..............................................

Số điện thoại di động 2 (nếu có): ..................................

Địa chỉ thường trú*: ....................................................

Phường/Xã: ...................................................................

Quận/Huyện: ................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

☐ Giống địa chỉ thường trú

☐ Khác (ghi rõ):

......................................................................................

Phường/Xã: ...................................................................

Quận/Huyện: ................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................

Tình trạng hôn nhân*:

☐ Độc thân

☐ Đã kết hôn

☐ Khác

2. Thông tin cho mục đích tuân thủ FATCA (Áp dụng đối với Khách hàng chưa có CIF tại CAKE by VPBank)
Đối tượng Khách hàng*:

☐ Cư trú

☐ Không cư trú

Khách hàng có thẻ xanh do Hoa Kỳ cấp/là công dân Hoa Kỳ/là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ*: ☐ Có ☐ Không
Trường hợp Khách hàng chọn Có, vui lòng cung cấp mã U.S. TIN:
Giải thích: “Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ” tại Điều khoản và điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA
Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác*: ☐ Có

☐ Không

Giải thích: "Chủ sở hữu hưởng lợi khác” gồm các cá nhân (không phải là Khách hàng):
(i) Sở hữu thực tế đối với 01 tài khoản hoặc 01 giao dịch.
(ii) Cá nhân có quyền chi phối một ủy thác đầu tư, thỏa thuận ủy quyền

Khách hàng có phải là bên nhận ủy thác (bao gồm cả nhận ủy thác từ ủy thác nước ngoài) hoặc là bên nhận ủy
quyền theo các Thoả thuận pháp lý*:

☐ Không ☐ Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung theo biểu mẫu của CAKE by VPBank
Giải thích: Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài
nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
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Mục đích của Khách hàng ☐ Nhận lương
trong mối quan hệ với
☐ Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh trong nước
CAKE by VPBank*:
☐ Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh quốc tế

☐ Quản lý dòng tiền
☐ Các mục đích phục vụ đời sống
☐ Khác: ................................................................
3. Thông tin nghề nghiệp

Nghề nghiệp*:

Chức vụ*:

☐ Lao động phổ thông

☐ Nhân viên văn phòng/Công chức

☐ Tự kinh doanh

☐ Sinh viên/Học sinh

☐ Không đi làm

☐ Khác: …………..

☐ Công nhân/Lao động phổ thông

☐ Cấp nhân viên/Chuyên viên

☐ Quản lý

☐ Tự kinh doanh

Tên cơ quan hiện tại:

.....................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan:

..............................................................

Phường/Xã: ..............................................

Quận/Huyện: .........................................

Tỉnh/Thành phố: ......................................

4. Thông tin thu nhập/Chi phí
Thu nhập hàng tháng* (VND): ..................................................................................................................................
Chi phí hàng tháng (VND): .......................................................................................................................................
5. Thông tin người liên hệ
Họ tên vợ/chồng/người thân 1: .................................................................................................................................
Số điện thoại di động: ...............................................................................................................................................
Mối quan hệ: ☐ Vợ/Chồng

☐ Bố/Mẹ

☐ Anh/Chị/Em

☐ Bạn bè

☐ Khác: ……

Họ tên người thân 2: .................................................................................................................................................
Số điện thoại di động: ...............................................................................................................................................
Mối quan hệ: ☐ Vợ/Chồng

☐ Bố/Mẹ

☐ Anh/Chị/Em

☐ Bạn bè

☐ Khác: ……

II. ĐỀ NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG
Số tiền đề nghị vay:

Bằng số: ....................................................................................................................
Bằng chữ:...................................................................................................................

Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu đời sống

☐ Khoản vay tiêu dùng: ☐ Mua sắm đồ dùng gia đình ☐ Khám, Chữa bệnh ☐ Tiêu dùng hợp pháp
☐ Đóng học phí
Số tiền vay tiêu dùng:

☐ Du lịch

khác: .............................. .

...................................................................................................................................

☐ Khoản vay thanh toán tiền mua bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng:

☐ Có

☐ Không

Số tiền vay mua bảo hiểm: ....................................................................................................................................
Thời hạn vay:

....................................................................................................................................

Lãi suất vay trong hạn:

…/năm.
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Phí cho vay (nếu có):

Theo phê duyệt của CAKE by VPBank tại Mục IV Xác nhận chấp thuận của
CAKE by VPBank.

Phương thức vay vốn:

Vay từng lần

Trả nợ gốc, lãi tiền vay:

☐ Khách hàng trả toàn bộ nợ gốc và lãi tiền vay tại ngày ..../...../........
☐ Khách hàng trả nợ gốc và lãi tiền vay theo định kỳ ... tháng/lần vào ngày ... hàng
tháng, tổng cộng gồm ... kỳ. Số tiền trả nợ gốc, lãi hàng kỳ sẽ được CAKE by
VPBank thông báo chi tiết đến Khách hàng bằng tin nhắn SMS đến số điện thoại
của Khách hàng nêu tại Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay (“Giấy đăng ký”).

☐ Khác: ...................................................................................................................
Phương thức thu nợ:

☐ CAKE by VPBank thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán số: .......................................... của Khách hàng
(“Tài khoản thanh toán CAKE”) để thu nợ vào Ngày đến hạn thanh toán. Trường hợp Khách hàng có tham
gia Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn CAKE Super của CAKE by VPBank, nếu Tài khoản thanh toán CAKE
không đủ để thanh toán, Khách hàng đề nghị CAKE by VPBank tất toán trước hạn một/một số Khoản tiền
gửi CAKE Super của Khách Hàng, trả gốc và lãi tiền gửi (nếu có) vào Tài khoản thanh toán CAKE và thực
hiện trích tiền từ Tài khoản thanh toán CAKE để thanh toán cho nghĩa vụ thanh toán nợ vay của Khách hàng.
Khách hàng phải đảm bảo Tài khoản thanh toán CAKE và Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn CAKE Super đủ số
dư vào Ngày đến hạn thanh toán.

☐ Khác: ................................................................................................................................................
Phương thức giải ngân:

☐ Khoản vay tiêu dùng:
☐ Giải ngân vào tài khoản thanh toán của Khách hàng, Khách hàng sẽ nhận nợ tại thời điểm CAKE by
VPBank ghi nhận giải ngân thành công vào tài khoản thanh toán của Khách hàng. Thông tin tài khoản nhận
giải ngân:
- Số tài khoản Khách hàng: ..................................... , mở tại ....................................... ;

☐ Giải ngân vào tài khoản thanh toán của Bên thụ hưởng, Khách hàng nhận nợ tại thời điểm CAKE by
VPBank giải ngân vào tài khoản thanh toán của Bên thụ hưởng. Thông tin tài khoản nhận giải ngân:
- Số tài khoản: ......................................................... , của …………………..mở tại .. ……………….;
Nội dung giải ngân: [CAKE BY VPBANK GIAI NGAN HOP DONG VAY SO “XXXXX”]1

☐ Khoản vay mua bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng: Khách hàng đồng ý cho CAKE by VPBank chuyển
số tiền vay mua bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng theo đề nghị để thanh toán cho Công ty TNHH
BeFinancial (BeF) là đại lý bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm OPES.
Thông tin tài khoản BeF:
- Số tài khoản: 184796074, mở tại: Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong;
Nội dung giải ngân: [CAKE BY VPBANK GIAI NGAN TIEN MUA SAN PHAM BAO HIEM - “Họ
tên Khách hàng”]
Phương án sử dụng vốn: ........................................................................................................................................
Tổng vốn vay từ CAKE by VPBank: .................................... Tổng nguồn vốn cần sử dụng: ................................
Thời gian sử dụng vốn: .......................................................... Mục đích sử dụng vốn: Phục vụ nhu cầu đời sống
Nguồn trả nợ của Khách hàng: ..................................................................................................................................
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III. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận và cam kết rằng:
1. Các thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ, đúng sự thật. Khách hàng đồng ý để CAKE by
VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà CAKE by VPBank có được.
2. Đối với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống, trường hợp Khách hàng đề nghị CAKE by VPBank giải
ngân vào Tài khoản thanh toán CAKE, Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay để thanh toán, chi trả cho bên
thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Khách hàng cung cấp cho CAKE by VPBank các chứng từ, tài liệu chứng minh hoặc liên quan đến việc sử
dụng vốn vay khi được yêu cầu và cam kết các chứng từ, tài liệu này là đầy đủ, trung thực và chính xác.
CAKE by VPBank có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn và xử lý Tài sản bảo đảm (nếu có) để
thu hồi nợ trước hạn trong trường hợp Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng
hạn hoặc có bất kỳ hành vi gian lận, không trung thực nào trong việc cung cấp giấy tờ tùy thân, địa chỉ,… và
các chứng từ, tài liệu chứng minh hoặc liên quan đến việc vay vốn và sử dụng vốn vay theo yêu cầu của
CAKE by VPBank.
3. Khách hàng xác nhận rằng, Hợp đồng cho vay giữa Khách hàng và CAKE by VPBank được tạo lập bởi Giấy
đăng ký (bao gồm cả Mục IV Xác nhận chấp thuận của CAKE by VPBank) và Điều Kiện Giao Dịch Chung
như đề cập tại Khoản 7 dưới đây (sau đây gọi chung là “Hợp đồng cho vay”). Khách hàng đồng ý rằng, nếu
nội dung chấp thuận của CAKE by VPBank khác với nội dung mà Khách hàng đề nghị thì nội dung chấp
thuận của CAKE by VPBank sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Khách hàng và
CAKE by VPBank. Trong mọi trường hợp, Khách hàng đồng ý rằng, bằng việc sử dụng vốn vay (vốn vay đã
được giải ngân cho Khách hàng và/hoặc Bên thụ hưởng do Khách hàng chỉ định tại Mục II của Giấy đăng
ký), Khách hàng xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc nghĩa vụ với CAKE by VPBank theo toàn bộ nội dung
Hợp đồng cho vay được ký kết giữa Khách hàng và CAKE by VPBank.
4. Khách hàng đồng ý rằng, trường hợp Khách hàng không thanh toán đúng hạn các khoản nợ, nghĩa vụ tài
chính liên quan trong quá trình vay vốn theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay nêu tại Khoản 3 trên đây
và/hoặc (các) Hợp đồng cho vay khác tại CAKE by VPBank, CAKE by VPBank được tạm khóa và tự động
trích bất kỳ tài khoản nào của Khách hàng tại CAKE by VPBank (tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản thanh
toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn, tài khoản khác), tài sản gửi khác của Khách hàng tại CAKE
by VPBank để thu hồi nợ; CAKE by VPBank được thực hiện các biện pháp nhắc nợ từ xa, bao gồm nhưng
không giới hạn bởi hình thức gửi văn bản thông báo thu hồi nợ, gửi tin nhắn qua điện thoại, email, gọi điện
trực tiếp và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ khác để yêu cầu Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh
toán theo Hợp đồng cho vay. Nếu các tài khoản của Khách hàng có loại tiền khác với loại tiền vay và VPBank
có đủ nguồn ngoại tệ để mua hoặc bán cho Khách hàng trả nợ, thì VPBank sẽ tự động mua hoặc bán ngoại tệ
cho Khách hàng theo tỷ giá mà VPBank đang áp dụng tại thời điểm đó để thu nợ. Trong trường hợp này,
VPBank sẽ yêu cầu Khách hàng ký, hoàn thiện các chứng từ mua, bán ngoại tệ theo quy định của VPBank,
trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc từ chối thực hiện, VPBank có quyền tự động thực hiện việc
mua, bán ngoại tệ cho Khách hàng. Việc VPBank bán ngoại tệ để Khách hàng trả nợ được thực hiện phù hợp
với quy định của pháp luật.
5. Khách hàng đồng ý với việc được đánh giá xếp hạng tín dụng thông qua những phân tích từ các nguồn dữ
liệu công nghệ thông tin, viễn thông tại bên thứ ba, do bên thứ ba hoặc bên bất kỳ cung cấp cho CAKE by
VPBank để CAKE by VPBank căn cứ và quyết định cho vay cũng như xây dựng/phát triển các sản phẩm,
dịch vụ của CAKE by VPBank.
6. Trường hợp mục đích vay vốn của Khách hàng tại Giấy đăng ký này là để thanh toán (một phần hoặc toàn
bộ) tiền mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại Nhà cung cấp, khi phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan
đến hàng hóa, dịch vụ được cung cấp, Khách hàng cam kết việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ do Khách
1

Hệ thống Trung tâm YOLO-Be đảm bảo điền đầy đủ số hợp đồng.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

hàng và Nhà cung cấp tự giải quyết, không liên quan đến CAKE by VPBank. Nếu vì lý do nào đó mà CAKE
by VPBank bị ảnh hưởng (về hình ảnh, uy tín, thiệt hại,...) từ tranh chấp, khiếu nại nêu trên, Khách hàng
đồng ý sẽ bồi thường, thanh toán cho CAKE by VPBank các tổn thất, thiệt hại phát sinh.
Khách hàng đã được CAKE by VPBank cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản vay bởi CAKE by
VPBank trước khi xác lập Hợp đồng cho vay bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như lãi suất cho
vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi
suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm
trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí; thông tin về Điều kiện giao dịch chung về sản phẩm
cho vay trực tuyến phục vụ nhu cầu đời sống CAKE không tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng cá nhân
đăng ký theo luồng D.O.P tại VPBank (sau đây gọi là “Điều Kiện Giao Dịch Chung”).
Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Điều Kiện Giao Dịch Chung được CAKE by
VPBank niêm yết trên website http://www.cake.vn, tại quầy giao dịch và trên các phương tiện khác (nếu có)
theo quy định của CAKE by VPBank từng thời kỳ. Điều Kiện Giao Dịch Chung được coi là Phụ lục không
tách rời của (các) Hợp đồng cho vay được ký giữa Khách hàng và CAKE by VPBank. Khách hàng đồng ý
rằng các điều khoản của Điều Kiện Giao Dịch Chung đã bảo đảm được sự bình đẳng giữa Khách hàng và
CAKE by VPBank trong các giao dịch về dịch vụ này; khi Khách hàng chấp nhận ký vào Giấy đăng ký này
thì Khách hàng đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện tại Điều Kiện Giao Dịch Chung, bao gồm cả các điều
khoản về miễn trách nhiệm của mỗi bên, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bất kỳ bên
nào.
Khách hàng đồng ý rằng CAKE by VPBank được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, điều
kiện nào của Điều Kiện Giao Dịch Chung, chính sách dịch vụ mà CAKE by VPBank cho là phù hợp tùy theo
quyết định của CAKE by VPBank trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh này phù hợp với quy
định pháp luật liên quan. CAKE by VPBank sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh này tới Khách
hàng bằng một trong các phương thức như quy định tại Điều Kiện Giao Dịch Chung. Trừ trường hợp (các)
Hợp đồng ký giữa Khách hàng và CAKE by VPBank có quy định khác, Khách hàng xác nhận chấp thuận
toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo thông báo của CAKE by VPBank nếu Khách hàng
tiếp tục sử dụng dịch vụ tại CAKE by VPBank sau thời điểm CAKE by VPBank thông báo.
Tôi cam kết luôn tuân thủ pháp luật, bao gồm cả Luật Phòng, chống tham nhũng (như không hối lộ dưới mọi
hình thức, tham ô, tham nhũng,…).
Tôi xác nhận đã được VPBank thông báo về bản Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ FATCA dành cho
Khách hàng cá nhân trên website của VPBank (www.vpbank.com.vn) (“Điều khoản và Điều kiện FATCA”).
Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung trong bản Điều khoản và Điều kiện
FATCA này. Tôi đồng ý rằng VPBank có quyền thay đổi các nội dung của bản Điều khoản và Điều kiện
FATCA trong từng thời kỳ mà không cần báo trước hoặc nhận được sự đồng ý của tôi.
Khách hàng đồng ý rằng Hợp đồng cho vay này được Khách hàng và CAKE by VPBank ký kết bằng chữ ký
số. Chữ ký số của Khách hàng tại Hợp đồng cho vay này là chữ ký số do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin
FPT cấp. Khách hàng đồng ý thực hiện theo các quy trình, thủ tục theo quy định của CAKE by VPBank bao
gồm nhưng không giới hạn bởi: Nhận biết Khách hàng qua Video, đăng ký mẫu chữ ký với nhân viên của
CAKE by VPBank qua cuộc hẹn hoặc tại các địa điểm giao dịch của CAKE by VPBank (nếu việc đăng ký
chữ ký số không thành công) trước khi thực hiện giao dịch.
Khách hàng đồng ý để CAKE by VPBank có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng đến các nhà cung cấp dịch
vụ cho CAKE by VPBank với mục đích sử dụng công nghệ để nhận diện hay xác thực thông tin Khách hàng
cung cấp hoặc cung cấp chữ ký số nhằm tạo sự thuận tiện cho Khách hàng trong việc đề nghị cho vay và sử
dụng dịch vụ của CAKE by VPBank.
Nhằm đảm bảo được cung cấp thông tin kịp thời trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ của CAKE by
VPBank, bằng việc khai báo các thông tin nêu trên và ký vào Giấy đăng ký này, Khách hàng xác nhận đồng
ý nhận thông tin, thông báo (bao gồm cả thông tin quảng cáo, khuyến mại) về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi,
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chương trình, hoạt động,… của CAKE by VPBank thông qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và
các phương tiện khác được CAKE by VPBank triển khai từng thời kỳ. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu
trên, Khách hàng sẽ gọi đến hotline 1900636686 hoặc theo các phương thức khác được CAKE by VPBank
thông báo từng thời kỳ trên website http://cake.vn.
15. Khách hàng xác nhận việc ký Hợp đồng cho vay này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép
buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn.
16. Khách hàng đồng ý rằng, các thỏa thuận khác liên quan tới khoản vay của Khách Hàng không được quy định
trong Giấy đăng ký (bao gồm cả Mục IV Xác nhận chấp thuận của CAKE by VPBank)này bao gồm nhưng
không giới hạn thỏa thuận về phương pháp tính lãi, phí, chậm thanh toán khoản vay, chấm dứt cho vay thu
hồi nợ trước hạn, cơ cấu thời hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ của Các Bên,... được thực hiện theo Điều Kiện
Giao Dịch Chung, các văn bản thỏa thuận khác giữa CAKE by VPBank và Khách Hàng, các quy định của
CAKE by VPBank và Pháp luật.
17. Căn cứ quy định pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật có
liên quan, Khách hàng và CAKE by VPBank cùng bàn bạc, thống nhất thỏa thuận về việc cung cấp thông tin
tín dụng cho công ty thông tin tín dụng như sau:
a) Khách hàng đồng ý cho CAKE by VPBank cung cấp thông tin tín dụng của Khách hàng tại CAKE by
VPBank cho bất kỳ công ty, tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực thông tin tín dụng (“Công ty thông tin tín
dụng”) mà CAKE by VPBank là tổ chức tham gia.
b) Tại thời điểm ký kết Giấy đăng ký này, CAKE by VPBank đã thông báo với Khách hàng thông tin về Công
ty thông tin tín dụng mà CAKE by VPBank tham gia như sau: Công Ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt
Nam (PCB), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0102547296, đăng ký lần đầu: ngày 27/11/2007.
Trường hợp CAKE by VPBank là tổ chức tham gia của bất kỳ Công ty thông tin tín dụng nào khác, CAKE
by VPBank sẽ thông báo cho Khách hàng trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày CAKE by
VPBank cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho Công ty thông tin tín dụng đó hoặc trong một thời hạn
khác theo quy định của pháp luật.
c) Nội dung thông tin tín dụng CAKE by VPBank được cung cấp bao gồm các thông tin là dữ liệu, số liệu, dữ
kiện liên quan của Khách hàng tại CAKE by VPBank bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh,
lịch sử cấp tín dụng, lịch sử trả nợ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,… và các thông tin khác được cung cấp/thu
thập theo quy định của pháp luật. Việc cung cấp thông tin tín dụng sẽ được CAKE by VPBank thực hiện
phù hợp với quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp
luật khác liên quan.
d) Trường hợp Công ty thông tin tín dụng mà CAKE by VPBank tham gia bị thu hồi Giấy chứng nhận, CAKE
by VPBank sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của Khách hàng cho Công ty thông tin tín dụng đó và
Khách hàng đồng ý rằng thông tin tín dụng của Khách hàng sẽ được xử lý theo quy định của Chính phủ về
hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. CAKE by VPBank sẽ thông báo với Khách hàng về việc xử
lý thông tin tín dụng của Khách hàng trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày CAKE by VPBank
nhận được thông báo của Công ty thông tin tín dụng về phương án xử lý thông tin tín dụng.
e) Để tránh hiểu nhầm, các bên đều hiểu và thống nhất rằng hoạt động cung cấp thông tin tín dụng cho Ngân
hàng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác vẫn được thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật và quy định của CAKE by VPBank.
18. Nếu vi phạm bất kỳ cam kết nào ở trên, Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CAKE by VPBank, trước
Pháp luật và bồi thường cho CAKE by VPBank toàn bộ tổn thất, thiệt hại mà CAKE by VPBank phải gánh
chịu phát sinh từ hành vi vi phạm này.
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CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG2

IV. XÁC NHẬN CHẤP THUẬN CỦA CAKE BY VPBANK
Trên cơ sở đăng ký của Khách hàng tại Mục I, II, III Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng cho vay số..............................
và các tài liệu Khách hàng cung cấp và kết quả thẩm định, phê duyệt, CAKE by VPBank đồng ý cấp cho Khách
hàng ……………………………………, Giấy tờ chứng minh nhân thân số………………… khoản vay với
thông tin chi tiết như sau:
1. Số tiền cho vay, Thời hạn cho vay, Mục đích sử dụng tiền vay, Lãi suất cho vay, Phí và Kỳ hạn trả nợ:
a) Tổng Số tiền cho vay:
Bằng số:…………….............................................................
Bằng chữ:……………..........................................................., trong đó:
(i) Số tiền vay tiêu dùng: ....................................................................................................................................
(ii) Số tiền vay mua bảo hiểm: .............................................................................................................................
b) Thời hạn cho vay:.........................................., từ ngày tiếp theo của ngày CAKE by VPBank giải ngân vốn vay
đầu tiên cho Khách hàng, ngày giải ngân là ngày ... / ... / ......, ngày kết thúc thời hạn vay là ngày.../... /.......
c) Đồng tiền cho vay, trả nợ: Việt Nam đồng.
d) Mục đích sử dụng vốn vay: ..................................................
Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích như đề nghị và cam kết chịu trách nhiệm trước
pháp luật và CAKE by VPBank về mục đích sử dụng vốn vay của mình.
e) Lãi suất cho vay trong hạn: ... %/năm.
f) Cơ chế điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời hạn cho vay.
g) Phí cho vay (nếu có): ..........................................................................................................................................
h) Ngày đến hạn thanh toán:……………..........
i) Phương thức giải ngân: Như đề nghị của Khách hàng tại Mục II Giấy đăng ký này;
j) Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.
2. Các nội dung được chấp thuận khác (nếu có):....................
3. Các nội dung khác liên quan tới khoản vay của Khách hàng không được đề cập trong phần Đề nghị của Khách
hàng tại Giấy Đăng ký và Xác nhận chấp thuận này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều Kiện Giao Dịch
Chung.
ĐẠI DIỆN CAKE BY VPBANK3

2 Trung tâm YOLO-Be đảm bảo Khách hàng ký chữ ký số tại phần của Khách hàng theo đúng quy định, quy trình có liên quan của VPBank.
3 Trung tâm YOLO-Be đảm bảo cấp có thẩm quyền ký chữ ký số tại phần Đại diện VPBank theo đúng quy định, quy trình có liên quan của
VPBank.
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