CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM LÃI VAY/LÃI CHẬM TRẢ/ PHÍ
REQUEST FOR LOAN INTEREST / LATE PAYMENT INTEREST/ FEE
EXTEMPTION AND REDUCTION
Kính gửi/ Attention:
Tôi tên/ Full name

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

: ......................................................................................................................................

Ngày sinh/ Birthday : ......................................................................................................................................
Địa chỉ/ Address

: ......................................................................................................................................

Số CMND/CCCD, cấp ngày, tại/ ID No., issued date, issued by: ..................................................................
.......................................................................................................................................................................
Số hợp đồng tín dụng/ Contract No.: ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Với/ With: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM
Hiện nay tổng số tiền nợ của tôi là/ My total current outstanding debt is: ………………………………...VND.
(Bằng chữ/Text: …………………………………………… ………… ……………………………….…. đồng)
Ngày đến hạn thanh toán:
Vì lý do/ Reason: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tôi không còn khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn, vậy tôi làm đơn này đề nghị Công ty xem xét miễn/
giảm lãi vay / lãi chậm trả / phí để tôi có thể trả khoản nợ gốc còn lại với Công ty/
I don’t have capability to repay the total current outstanding debt, therefore I write this request to the
Company for consideration of loan Interest / late payment interest/ fee exemption so that I can repay the
remaining principal with the Company.
Tôi xin cam kết thanh toán khoản nợ gốc còn lại đã quá hạn trước ngày/ I commit to repay the remaining
overdue principal by ……………………… (……. ngày từ ngày làm đơn/ ….. days since the request is
submitted).
Tôi xin chân thành cảm ơn/ My sincere thanks.
………….., ngày/ date … tháng/month … năm/ year……
(Ký và ghi rõ Họ, tên/ Sign and full name)
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