
 
 

 
Bản Sửa đổi số [..] 

Hợp Đồng Cho Vay Cấm Cố ngày [..] 
 

Ngày: [..] 
 

1. THÔNG TIN CÁC BÊN 

 

Bên Cho Vay/ Bên Nhận Cầm Cố: CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ DIGITAL CREDIT 

Địa chỉ: 162 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, 
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số điện thoại: 1900 989 980  

Email: info@tamo.vn 

Đại diện bởi: NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG 

Chức vụ: Giám Đốc 

Số tài khoản: Vietcombank 

Số tài khoản: 0721000643701 

Swift code: BFTVVNVX 

 

 (Sau đây được gọi là “Bên Cho Vay”). 

Khách Hàng/ Bên Cầm Cố [..] 

Ngày sinh: [..] 

CMND/CCCD số: [..] 

Số điện thoại: [..] 

Email: [..] 

Số tài khoản: [..] 

Ngân hàng: [..] 

 (Sau đây được gọi là “Khách Hàng”). 

 
Bên Cho Vay và Khách Hàng sau được gọi chung là “Các Bên”, gọi riêng là “Bên” bằng bản sửa 

đổi này (sau đây – Bản Sửa Đổi) đồng ý sửa đổi và bổ sung Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố đề ngày [..] (sau 
đây – Hợp Đồng) giữa Các Bên và các điều khoản và điều kiện sau đây: 
 
 2. THÔNG TIN KHOẢN VAY 

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng và Bản Sửa Đổi này, Bên Cho Vay, theo yêu cầu 
của Khách Hàng, đồng ý cấp một khoản vay bổ sung (sau đây – “Khoản Bổ Sung”), và Khách Hàng đồng 
ý vay Khoản Bổ Sung từ Bên Cho Vay theo các điều khoản và điều kiện sau đây: 

a. Số tiền còn lại của Khoản Vay gốc: [..] VNĐ b. Số tiền Khoản Bổ Sung: [..] VNĐ 

c. Ngày Hoàn Trả Khoản Vay: [..] ngày 

(ngày mà số tiền còn lại của Khoản Vay gốc, và 
Khoản Bổ Sung phải được hoàn trả, sau đây – Thời 
Hạn Vay) 

 

d. Lãi suất: 20% của Khoản Vay/năm 

Chiết khấu đối với Lãi suất sẽ được áp dụng, 
nếu Khách Hàng đáp ứng tất cả các điều kiện: 
[..] 

*Chiết khấu sẽ được áp dụng theo quy định tại 
Điều 11.11 của Hợp Đồng 

e. Phí Thuê Tài Sản: [..] VNĐ 

Chiết khấu đối với Phí Thuê Tài Sản sẽ được áp 

dụng, nếu Khách Hàng đáp ứng tất cả các điều 

kiện của Hợp Đồng này: [..] 

*Chiết khấu sẽ được áp dụng theo quy định tại 
Điều 11.11 của Hợp Đồng 

f. Tổng số tiền phải trả: [..] VNĐ 

g. Phương Thức Giải Ngân: [..] 

 



 
 

Khoản Bổ Sung, Ngày Hoàn Trả Khoản Vay, Lãi suất và các phí khác theo Bản Sửa Đổi này và Hợp Đồng, 
được xác định trên Đề Nghị Vay Bổ Sung của Khách Hàng và có thể được thay đổi theo sự xem xét hoặc 
quyết định của Bên Cho Vay. Khách Hàng tại đây đồng ý với Khoản Bổ Sung và các phí khác,như được 
thông báo bởi Bên Cho Vay bằng thông báo tới Khách Hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đề nghị đối với 
Khoản Bổ Sung. 

 
     3. TÍNH TOÀN VẸN VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN SỬA ĐỔI 
3.1. Tất cả các điều khoản khác của Hợp Đồng, bao gồm thời hạn cấp khoản vay, các quyền và nghĩa vụ 
khác của Các Bên, phí chậm thanh toán, các phí và điều khoản khác của Hợp Đồng sẽ được áp dụng cho 
Bản Sửa Đổi này và không bị thay đổi. 
3.2. Bản Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ thời điểm Các Bên đồng ý với tất cả các điều khoản trong Bản Sửa 
Đổi bằng phương thức giao dịch điện tử và sẽ có hiệu lực thời điểm tất cả các nghĩa vụ trong Bản Sửa Đổi 
và Hợp Đồng được hoàn thành, trừ trường hợp bị chấm dứt hoặc hết hạn trước thời hạn theo quy định của 
Bản Sửa Đổi và Hợp Đồng này. 
3.3. Khách Hàng đồng ý với tất cả các điều khoản trong Bản Sửa Đổi và xác nhận bằng việc giao kết Bản 
Sửa Đổi. 
3.4. Trừ trường hợp được quy định khác trong Bản Sửa Đổi, Hợp Đồng không bị thay đổi và tiếp tục có 
hiệu lực với các điều khoản kèm theo. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Bản Sửa Đổi và Hợp Đồng hoặc 
các bản sửa đổi trước, các điều khoản trong Bản Sửa Đổi này sẽ được ưu tiên áp dụng. 
3.5. Bản Sử Đổi này đổi này được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt theo sự thỏa thuận của các bên bằng 
phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. 
 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN CHO VAY KHÁCH HÀNG 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DIGITAL CREDIT 
 
 
 
______________________ 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG 
Chức vụ : Giám Đốc 

 

 

 

______________________ 

Họ và tên: [..] 

 
 


