
                                                                                                                

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 

CHI NHÁNH GIA ĐỊNH –PGD BÌNH THẠNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân vay mua nhà đất – SP thông thường) 

CÔNG TY CP TƯ VẤN TMDV ĐỊA ỐC HOÀNG QUẬN BÌNH THUẬN 

Danh mục hồ sơ (Áp dụng đối với Khách hàng hoặc/ và người đồng trả nợ). 

 

STT Tên hồ sơ 

Loại 

Gốc Copy Bảng chụp  

I HỒ SƠ PHÁP LÝ    

1.1 Chứng minh thư/Hộ chiếu   x  

2 
Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn 

(KT3) 
 x 

 

1.2 Vợ chồng KH là người nước ngoài   
 

a Hộ chiếu còn hiệu lực  x 
 

b 
Thị thực (không áp dụng đối với KH thuộc 

đói tượng miễn thị thực) 
 x 

 

c 
Thẻ thường trú/thẻ tạm trú/Giấy chứng 

nhận tạm trú còn hiệu lực 
 x 

 

1.3 
Chứng từ chứng minh tình trạng hôn 

nhân 
  

 

a Đã lập gia đình x x  

b Ly hôn  x x  

c Độc thân x   

d Goá x x 
 

II HỒ SƠ TÀI CHÍNH    

1 Hồ sơ tài chính    

1.1 Nguồn thu nhập từ lương     

a 
Quyết định bổ nhiệm/quyết định nâng 

lương hoặc các giấy tờ tương đương 
 x 

 

b Xác nhận lương  x x  

1.2 Thu nhập từ lương hưu trí    

a Sao kê thể hiện việc nhận lương hưu x  x 

1.3 Từ cho thuê tài sản     

c HĐ cho thuê tài sản còn hiệu lực x   

d GCN   x 

e Đăng ký ô tô, sổ đăng kiểm   x 



                                                                                                                

STT Tên hồ sơ 

Loại 

Gốc Copy Bảng chụp  

f 
Uỷ quyền công chứng về việc khai thác TS 

cho thuê 
x  

 

g Hình chụp TS cho thuê   x 

h Hoá đơn/biên lai/phiếu thu/sao kê x  x 

1.4 
Trường hợp nguồn trả nợ từ hoạt động 

kinh doanh 
   

a Đăng ký hộ kinh doanh x  x 

b Biên lai/hoá đơn/chứng từ   x 

c GCN đăng ký kinh doanh  x  

d Sổ sách nhập và bán hàng  x  

e HĐ thuê mặt bằng  x  

f Hình thực tế cơ sở kinh doanh   x 

1.5 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp 
   

a 
GCN đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp và giấy phép kinh doanh 

  x 

b 
Tờ khai thuế VAT năm gần nhất và 3 
tháng gần nhất 

x  x 

c HĐ cung cấp dịch vụ chữ ký số  x  

d Báo cáo tài chính nội bộ x   

e Ảnh chụp Doanh nghiệp   x 

f 
Sao kê tài khoản ngân hàng của DN 12 
tháng gần nhất 

x   

g Lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của KH   x 

h 
HĐ kinh tế/HĐ đầu ra, đầu vào trong 3 
tháng gần nhất 

 x  

1.6 Nguồn thu từ cổ tức góp vốn của DN    

a 

GCN phần vốn góp/ sổ đăng ký cổ đông/ 
biên bản/ nghị quyết góp vốn có đủ chữ 
của hộp đồng thành viên/ Hộp đồng quản 

lý xác nhận góp vốn/Sao kê tài khoản 
chứng khoáng hoặc các giấy tờ tương 
đương ghi nhận thông tin góp vốn/ ổ phần 
của KH 

x x 

 

b 
Sao kê chi tiền lợi nhuận góp vốn/chia cổ 
tức 

x   

1.7 Nguồn thu nhập từ hoạt động KD online    

a 
Ảnh chụp màng hình gian hàng TMĐT 
trên mạng TMĐT 

  x 

b Ảnh chụp kho hàng hoá   x 

c 
Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần 
nhất 

x   

d 
Sao kê doanh thu xuất ra từ tài khoản trên 
trang TMĐT 

  x 

1.8 
Nguồn thu từ bán BĐS để trả gốc cho 

khoản vay 
  

 

a GCQ của tối thiểu 2 BĐS thuộc sở hữu KH   x 



                                                                                                                

STT Tên hồ sơ 

Loại 

Gốc Copy Bảng chụp  

b Báo cáo định giá BĐS định giá  x  

c Cam kết của KH về BĐS định giá x   

1.9 Nguồn thu từ hoa hồng bảo hiểm    

a Hợp đồng đại lý bảo hiểm  x  

b Sao kê tài khaorn 6 tháng gần nhất x   

c Thẻ đại lý bảo hiểm   x 

1.10 
Nguồn cho thuê từ tài sản là BĐS hình 

thành từ vốn 
  

 

a GCQ của tối thiểu 1 BĐS thuộc sở hữu KH   x 

b HĐ cho thuê/cam kết thuê lại BĐS dự án  x  

c Ảnh chụp BĐS cho thuê (nếu có)   z 

d 
Ảnh chụp thông tin tham khảo giá thuê 

BĐS (nếu có) 
  

x 

e 
Cam kết của CĐT/bên thuê chuyển tiền 

thuê vào TKTT của KH tại PVcombank 
x  

 

III HỒ SƠ VAY VỐN    

3.1 
Trường hợp mua/chuyển nhượng BĐS 

dự án 
   

a 
HĐ mua bán chuyển nhượng/đặt cọc/góp 
vốn giữa KH và CĐT 

x   

b 
HĐ mua bán chuyển nhượng giữa người 
mua bán đầu và CĐT 

x   

c 
Chứng minh quan hệ của KH và người 
mua bán đứng tên trên HĐMB/chuyển 
nhượng 

 x 
 

d 

Giấy nhận tiền đặt cọc/giấy biên nhận các 

lần đã thanh toán/hoá đơn thể hiện số tiền 
đã thanh toán/thông báo thanh toán của 
CĐT 

x  

 

e 

HĐ liên kết/Hợp tác giữa CĐT và 

PVcombank( trong trường hợp 
PVcombank liên kết với CĐT 

 x 
 

3.2 
Trường hợp cho vay hoàn vốn mua BĐS 

dự án 
   

a Mua trực tiếp từ CĐT x   

b 
Hợp đồng liên kết/hợp tác giữa CĐT và 
PVcombank 

 x  

c 
Văn bản chứng minh KH đã vay tiền của 

bên thứ ba (giấy vay tiền, giấy nhận nợ) 
 x  

d 

Đối với cá nhân cho KH vay tiền: CMND, 
Hộ chiếu, CCCD 
Đối với tổ chức cho KH vay tiền: ĐKKD 
của cá nhân/tổ chức cho KH vay tiền 

 x 

 

e 

Phiếu thu/giấy biên nhận/hoá 
đơn/UNC/Thiếu chi hoặc xác nhận của bên 
bán thể hiện KH đã thanh toán hết cho Bên 
bán 

 x 

 

CHUYÊN VIÊN                                                ĐẠI DIỆN ĐVKD 


