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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN 

(Số: ….../2018/ HĐVT-KS) 

Căn cứ: 

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

- Xét nhu cầu và khả năng của hai Bên; 

 

 Ngày ….. tháng 04 năm 2018 tại Hà Nội, các Bên gồm: 

1/ BÊN VAY (Sau đây gọi tắt là bên A): 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SƠN  

Đại diện là ông: TRẦN THÁI SƠN 

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc (Theo giấy ủy quyền của Tổng giám đốc ngày 

11/01/2018). 

Trụ sở chính : Tòa Center House, đường Hill Center, khu Biệt thự Khai Sơn Hill, 

phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại : 0241.3873062;                  Fax: 0241.3873062. 

E-mail : khaisoncompany@gmail.com 

Tài khoản : 43632288;        Tại ngân hàng VPBank – Hội Sở. 

: 102010000580362; Tại ngân hang Vietinbank – CN Bắc Ninh 

Mã số thuế   : 2300 149 170 

Văn phòng đại diện Công ty: 

Địa chỉ    : Tầng 1, số 22 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Trưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại   : 2200494/2200495. 

Email : Khaisonhanoi@gmail.com. 

 

2/ BÊN CHO VAY (Sau đây gọi tắt là bên B):  

Ông                           : ................... 
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Sinh ngày                       : : ……………….. 
 

CMND số : …………………………. 

Hộ khẩu thường trú ……………………… 

Chỗ ở hiện tại :………………………. 

Điện thoại  :  ………………. 

Email :        

 

                   Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các nội dung sau: 

ĐIỀU 1: Định nghĩa và giải thích 

1.1 “Bên A được hiểu là bên vay tiền tức Công ty cổ phần Khai Sơn”. 

1.2 “Bên B” được hiểu là Bên cho vay tiền theo Hợp đồng này. 

1.3 “Khoản vay” là khoản tiền mà bên B cho bên A vay theo Điều 2 của Hợp đồng này. 

1.4 “Tiền lãi” là khoản tiền phát sinh từ Khoản vay. 

1.5 “Ngày”, “tháng”, “năm” có nghĩa là ngày, tháng, năm theo dương lịch, trừ khi có 

quy định khác. 

ĐIỀU 2: Đối tượng của Hợp đồng 

2.1. Bên A đồng ý vay và Bên B đồng ý cho Bên A vay khoản tiền là  

.……………….vnđ (Bằng chữ: ………………) để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh 

của bên A. (Số tiền bằng 40% tổng giá trị) 

2.2. Toàn bộ Khoản Vay sẽ được Bên B nộp cho Bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền 

mặt tại trụ sở của bên A theo tiến độ do các bên thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng 

này. 

ĐIỀU 3: Tiến độ chuyển tiền vay 

3.1. Bên B chuyển tiền vay cho Bên A theo tiến độ sau: 

Trong thời gian 02 (hai) tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng, Bên B sẽ giao cho Bên A 

tổng số tiền  .......... vnđ (Bằng chữ: ........................), được chia làm 02 đợt theo phương 

thức quy định dưới đây: (Mỗi đợt cách nhau 02 tháng) 

Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp đồng, bên B sẽ cho bên A vay 50% tổng giá trị Hợp đồng 

tương đương số tiền là: .............. vnđ (Bằng chữ: ...........................). 

Đợt 2: Bên B sẽ cho bên A vay số tiền là: .......... vnđ (Bằng chữ: ................) tương ứng 

50% tổng giá trị Hợp đồng còn lại trước ngày…. tháng……. năm 2018. 

** Hình thức chuyển tiền vay: chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

3.2. Chậm chuyển tiền:  

- Trường hợp Bên B chậm chuyển tiền mà gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh 

doanh của Bên A thì Bên B có nghĩa vụ nộp phạt cho Bên A giá trị thiệt hại trên thực tế 
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và nộp phạt khoản tiền tương đương với tiền tính lãi trên số tiền chậm chuyển theo lãi 

suất tiền 0,6%/tháng. 

- Trường hợp chậm chuyển tiền các khoản theo tiến độ trên đây quá 15 ngày mà không 

được Bên A chấp thuận thì ngoài các trách nhiệm nêu trong khoản 3.2 này, Bên A có 

quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Sau khi chấp dứt Hợp đồng, Bên A sẽ hoàn trả 

khoản tiền đã vay cho Bên B (mà không tính lãi) sau khi tìm được đối tác cho vay 

khoản tiền tương đương. 

ĐIỀU 4: Thời hạn và lãi suất 

4.1 Thời hạn vay: Thời hạn Bên A phải hoàn trả khoản vay cho Bên B tối đa là 24 

tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. 

4.2. Tiền lãi: Tiền lãi của Khoản vay được tính từ ngày giải ngân của mỗi đợt cho đến 

thời điểm hoàn trả khoản vay. Mức lãi suất được các bên thỏa thuận trong Hợp đồng 

này là 0,6%/tháng. Lãi suất này không thay đổi trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng. 

4.3. Hoàn trả Khoản vay và Tiền Lãi: Khoản Vay và Tiền Lãi được Bên A hoàn trả cho 

Bên B vào ngày kết thúc của Hợp đồng này. Bên A có thể hoàn trả Khoản vay và Tiền 

Lãi trước ngày kết thúc hiệu lực của Hợp đồng nhưng phải thông báo Bên B biết để tiếp 

nhận. 

    Ngoài Khoản vay và Tiền Lãi, Bên A không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản 

thuế, phí hay lệ phí nào cho Bên B. Bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với cơ quan Nhà nước có liên quan đến thu nhập phát sinh từ  hoạt động cho vay nêu 

trong Hợp đồng này theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 5: BÙ TRỪ / BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

 Trường hợp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, hai bên có bất kỳ thỏa thuận 

dân sự nào khác bằng văn bản làm phát sinh nghĩa vụ tài chính của Bên A đối với Bên 

B, thì hai bên sẽ thống nhất dùng tài sản Bên A đã cho bên B vay theo Hợp đồng này 

(căn cứ vào phiếu thu hoặc chứng từ ngân hàng gốc) để thực hiện khấu trừ tự động vào 

lần thanh toán đầu tiên (Bên B sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền lãi nào cho Bên A 

trên số tiền Bên B đã nhận được từ việc vay Bên A) và/hoặc để bảo đảm nghĩa vụ của 

Bên A đối với Bên B. 

ĐIỀU 6: Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng 

6.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên B có quyền chuyển nhượng quyền 

và nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng này cho bên thứ ba khi được sự đồng ý bằng văn bản 

của Bên A. Mọi hình thức chuyển quyền kể cả có công chứng, chứng thực mà không 

được Bên A đồng ý điều không có giá trị đối với Bên A. 

6.2. Khi chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba, các Bên sẽ thực hiện theo 

đúng thủ tục hướng dẫn của Bên A. Bên chuyển quyền phải nộp phí và làm thủ tục 
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chuyển nhượng theo đúng quy định của Bên A (nếu có ) và thực hiện nghĩa vụ tài chính 

phát sinh theo quy định của Nhà nước. 

ĐIỀU 7: Quyền và nghĩa vụ của các Bên 

7.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A. 

- Nhận và sử dụng tiền vay theo Hợp đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh 

có sử dụng tài sản vay; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bên B về nghĩa vụ trả nợ tài sản vay theo 

Điều 1 của Hợp đồng; 

- Thanh toán gốc và lãi cho Bên B theo quy định tại Điều 4 hoặc chuyển khoản vay để 

thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận khác của 02 bên. 

- Đảm bảo cho Bên A được thực hiện các quyền tài sản theo Hợp đồng này, kể cả việc 

chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này cho bên thứ ba. 

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

- Chuyển Khoản Vay cho Bên A đúng thời hạn và tiến độ quy định của Hợp đồng; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của Khoản Vay; 

- Được nhận thanh toán gốc và lãi vay theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

- Nộp thuế theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập phát sinh từ việc cho 

vay theo hợp đồng này; 

- Được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này cho bên thứ ba theo các 

điều khoản trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 8: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp 

8.1. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng này trước hết được giải quyết 

thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên theo tinh thần hợp tác , thiện chí, cùng 

có lợi. 

8.2. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì các Bên có quyền yêu 

cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 9: Thông báo 

9.1. Mọi thông báo, công văn, giấy tờ trao đổi giữa các Bên phải bằng văn bản được 

gửi đến địa chỉ và / hoặc số fax, của Bên nhận được chỉ dẫn đến ở phần đầu Hợp đồng. 

9.2. Mọi thông báo, công văn, giấy tờ trao đổi giữa các bên được xem là đã được gửi và 

nhận hợp lệ khi:  

(i) Văn bản đó đã được giao cho người nhận, nếu gửi trực tiếp; 

(ii) Sau 05 (năm) ngày kể từ ngày gửi, nếu được gửi bằng đường bưu điện. 
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9.3 Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu Bên nhận thông 

báo không có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Bên gửi thông báo, thì coi như Bên nhận 

đã chấp nhận những nội dung được ghi nhận trong thông báo. 

ĐIỀU 10: Hiệu lực thi hành 

10.1. Các Bên cam kết cùng hợp tác chặt chẽ trong việc thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của mỗi Bên trong Hợp đồng này. 

10.2. Mọi sửa đổi, bổ sung nôi dung của Hợp đồng này phải được các Bên thỏa thuận 

và lập thành văn bản. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng là một phần không tách rời 

của Hợp đồng. 

10.3. Các Bên xác nhận đã nghiên cứu và hiểu đầy đủ nội dung của Hợp đồng trước khi 

ký kết. 

10.4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên 

giữ 01 bản để thực hiện. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B 


