
Kính gửi: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (“Công ty”)

I. NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN (“KHÁCH HÀNG”)

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:                                                                                             Giới tính:       Nam □       Nữ □
Ngày tháng năm sinh:                                                              Nơi sinh: 
Số CMND:                                       Ngày cấp:                             Nơi cấp: 
Trình độ học vấn: Phổ thông □        Cao đẳng □         Đại học □         Sau Đại học □
Tình trạng hôn nhân:  Độc thân □      Đã kết hôn □     Ly hôn □
    
2. Thông tin nơi cư trú

Địa chỉ hiện nay: 
Thời gian cư trú từ:                                                                  Số người cư trú: 
Số điện thoại di động:                                                       Số điện thoại cố định: 
Tình trạng sở hữu nhà:
Sở hữu không thế chấp □  Sở hữu thế chấp □ Sống với người thân □        Nhà thuê □ (phí thuê 
nhà:…………….………..…)
Địa chỉ hộ khẩu: 
Số sổ hộ khẩu:                             Số điện thoại cố định:                         Số người trong gia đình:

3. Thông tin nghề nghiệp

Tên công ty/ cửa hàng: 
Địa chỉ công ty/ cửa hàng: 
Bộ phận:                                                                      Chức danh: 
Thời gian làm việc từ:                                                Số ĐT công ty/ cửa hàng: 
Họ và tên người quản lý/ cấp trên:                                                               Số ĐT:

4. Thông tin thu nhập

Định kỳ nhận lương: □ Hàng tháng        □ Nửa tháng    □  Ngày nhận lương: 
Lương/ thu nhập căn bản của Khách hàng:                                                                                  VND
Thu nhập khác của Khách hàng:                                                        Từ: 
Số người có thu nhập trong gia đình: 
Tổng thu nhập của toàn gia đình (bao gồm thu nhập của Khách hàng):                                       VND 

 
5. Thông tin của vợ hoặc chồng

Họ và tên:                                                                         Giới tính: Nam □       Nữ □
Ngày tháng năm sinh:                                         Nơi sinh: 
Số CMND:                                                        Ngày cấp:                        Nơi cấp: 
Địa chỉ hiện nay:                                                                                         Số sổ hộ khẩu: 
Công việc hiện tại:                                             Thu nhập: 
Số điện thoại di động:                                                    Số điện thoại cố định:
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6. Thông tin của Người thân

Họ và tên:                                                                                           Giới tính: Nam □       Nữ □
Mối quan hệ với Khách hàng: 
Số điện thoại di động:                                               Số điện thoại cố định:

7. Thông tin tài khoản

Tên tài khoản:  
Số tài khoản: 
Tên ngân hàng:
 
8. Thông tin vay vốn tại các tổ chức tín dụng (nếu có)

Tại tổ chức tài chính / Ngân hàng: 
Số tiền vay:                                                            Thời gian vay: 
Số tiền phải trả mỗi tháng:                                               Số tháng còn lại:
 
II. BẢO HIỂM 

Khi tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ thay khách hàng chi trả số tiền nợ gốc còn lại chưa được 
thanh toán vào ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, cộng với lãi gộp từ ngày trả góp cuối cùng và ngày xảy 
ra sự kiện bảo hiểm cho Công ty trong trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro (tử vong, thương 
tật hoàn toàn vĩnh viễn). Phí bảo hiểm đã bao gồm trong khoản thanh toán hàng tháng.
□ Tôi không đồng ý tham gia bảo hiểm 

III. THÔNG TIN KHOẢN VAY

Số tiền muốn vay:                                                                                      VND (tối thiểu: 10 triệu đồng)
Ghi bằng chữ:                                                                                      VND (tối đa: 100 triệu đồng)
Thời gian vay: □ 12 tháng □ 15 tháng      □ 18 tháng □ 24 tháng
Mục đích vay vốn:  □ Sửa chữa nhà □ Chữa bệnh    □ Học tập □ Mục đích tiêu dùng hợp pháp 
khác
Khi ký tên vào giấy này, tôi xin xác nhận các thông tin đã cung cấp trong Giấy cung cấp thông tin này 
hoàn toàn chính xác, đúng với sự thật và tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về 
việc cung cấp thông tin này.
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Ghi chú:
1 - Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ theo quy định của Công ty.
2 - Hồ sơ đã nộp sẽ không hoàn trả lại.
3 - Việc Khách hàng cung cấp thông tin theo văn bản này không làm phát sinh nghĩa vụ cấp tín dụng (cho Khách 
hàng) của Công ty.  

Ngày............tháng..............năm……..
Khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Tên tài khoản là tên 
Khách hàng


