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DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN 

Số:………./2020/DII-… 

Hôm nay, ngày …….. tháng ……. năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư 

hạ tầng giao thông Đèo Cả, chúng tôi gồm: 

Bên cho vay  :  

Địa chỉ :  

MSDN :  

Số tài khoản : ............................................tại Ngân hàng ............ 

Đại diện :  

Chức vụ :  

(Sau đây gọi là “Bên A”) 

Bên vay  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO 

THÔNG ĐÈO CẢ 

Địa chỉ : 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng 

MSDN : 0400101965 

Số tài khoản : ............................................tại Ngân hàng ............ 

Đại diện : Ông Võ Thụy Linh 

Chức vụ : Tổng giám đốc 

(Sau đây gọi là “Bên B”) 

 (Sau đây “Bên A” và “Bên B” được gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên” 

và gọi riêng là “mỗi bên”) 

 Hai Bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng vay tiền (“Hợp đồng”) 

theo các nội dung và với các điều kiện, điều khoản sau:  

Điều 1. Số tiền cho vay và mục đích sử dụng tiền vay 

1.1. Bên A đồng ý cho vay và Bên B đồng ý vay số tiền tối đa là: …………….. đồng 

(Bằng chữ: …………….).  

1.2. Mục đích sử dụng tiền vay: Tài trợ vốn để Bên B đầu tư các dự án hạ tầng giao 

thông. 

Điều 2. Thời hạn vay và giải ngân khoản vay  

2.1. Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Khoản tiền vay được hoàn 

trả 01 lần hoặc nhiều lần nhưng phải hoàn tất việc thanh toán khi kết thúc thời 

hạn vay.  
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Trường hợp Bên B hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản vay trước thời hạn thì 

Bên B chỉ cần thanh toán Tiền lãi theo Điều 3 của Hợp Đồng tương ứng với số 

dư nợ còn lại trên thực tế. 

2.2. Hình thức hoàn trả khoản vay: Bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của 

Bên A ghi nhận tại Hợp Đồng. 

2.3. Giải ngân khoản vay: 

 Phương thức giải ngân: chuyển khoản theo tài khoản của Bên B ghi nhận tại Hợp 

Đồng. 

 Khoản tiền vay có thể giải ngân thành một đợt hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào điều 

kiện của Các Bên trong thời hạn tối đa .....ngày kể từ ngày ký kết Hợp Đồng. 

Điều 3. Lãi suất 

3.1. Lãi suất áp dụng: Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi 

sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ 3,0%/năm. 

3.2. Kỳ hạn trả lãi: 3 tháng/lần kể từ thời điểm giải ngân khoản vay hoặc theo sự thỏa 

thuận của Các Bên bằng văn bản. 

3.3. Ngày trả lãi: Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Kỳ hạn trả 

lãi hoặc theo sự thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên. 

3.4. Số tiền lãi phải trả được tính theo công thức sau: 

Số tiền 

lãi vay 

phải trả 

= 
Số dư nợ vay x Lãi suất áp dụng (%/năm) x Số ngày vay thực tế 

360 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

4.1. Giải ngân cho bên B đầy đủ, đúng thời hạn quy định; 

4.2. Nhận tiền lãi và nhận hoàn trả tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Hợp 

Đồng; 

4.3. Bên A cam kết đủ thẩm quyền ký kết, thực hiện Hợp Đồng; đã hoàn tất các thủ 

tục cần thiết trong nội bộ và các thủ tục cần thiết khác để được phép ký kết, thực 

hiện Hợp Đồng; 

4.4. Không được yêu cầu Bên B hoàn trả khoản vay trước thời hạn, trừ trường hợp 

Các Bên thỏa thuận bằng văn bản. 

4.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

5.1. Bên B phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi, hoàn trả khoản vay theo quy 

định tại Hợp Đồng. 

5.2. Bên B cam kết đủ thẩm quyền ký kết, thực hiện Hợp Đồng; đã hoàn tất các thủ 

tục cần thiết trong nội bộ và các thủ tục cần thiết khác để được phép ký kết, thực 

hiện Hợp Đồng. 

5.3. Sử dụng khoản tiền vay đúng mục đích vay. 
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5.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 6. Chấm dứt thực hiện Hợp Đồng. 

Hợp Đồng chấm dứt trong những trường hợp sau: 

6.1. Kết thúc thời hạn vay quy định tại Hợp Đồng. 

6.2. Bên B hoàn trả toàn bộ khoản vay trước thời hạn. 

6.3. Các Bên thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn. 

6.4. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng trong trường hợp 

Bên A không thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ quy định tại Điều 2.3 của 

Hợp Đồng này. Bên B phải thông báo về việc chấm dứt thực hiện Hợp Đồng cho 

Bên A ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt. 

Điều 7. Giải quyết tranh chấp 

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu có tranh chấp xảy ra, Các Bên có trách 

nhiệm thương lượng trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị giải quyết tranh chấp của một Bên. Trường hợp hết thời hạn nêu trên 

mà Các Bên không thực hiện giải quyết tranh chấp hoặc thất bại trong việc giải 

quyết tranh chấp thì Bên yêu cầu có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có 

thẩm quyền theo quy định pháp luật để yêu cầu giải quyết tranh chấp. 

Điều 8. Những cam kết chung 

8.1. Các Bên chủ động thông báo cho nhau mọi thông tin liên quan trong suốt thời 

gian thực hiện Hợp Đồng; 

8.2. Các Bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 

nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp Đồng. Việc giao kết Hợp Đồng 

là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hợp Đồng đã được Các 

Bên đọc, hiểu, chấp nhận thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ điều khoản ghi trong 

Hợp Đồng; 

8.3. Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được in thành 02 (hai) bản Tiếng Việt có 

giá trị pháp lý ngang nhau, Mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
 


