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HSBC
Language Selection
Lựa chọn ngôn ngữ
DATE
To: HSBC Bank (Vietnam) Ltd. (“the Bank”)
Gửi: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng”) 
Ngày 
Drawdown Notice/ Utilization Request
Thông báo rút vốn
Pre-payment Notice
Thông báo hoàn trả trước hạn vốn vay
Extension Notice
Thông báo gia hạn thời hạn vay
Loan Request
Yêu cầu vay
Part A : General Information / Thông tin chung
Customer Name  *
Tên Khách hàng
Customer Number  *
Tài khoản Khách hàng
—
Contact Person
Tên người liên hệ
Value Date *
Ngày yêu cầu thực hiện
General Facility Agreement or Facility Agreement No. ("Agreement")
Số Thỏa Thuận Cung Cấp Tiện Ích Chung hoặc Số Hợp Đồng Tín Dụng ("Thỏa Thuận")
Instruction Type*
Yêu cầu
Tel./Email
Điện thoại/Thư điện tử
Facility Type
Loại hình vay
 *
 *
Part B : Loan Details/Chi tiết của khoản vay
Number of Drawdown
Số lượng khoản vay
Same loan details for all loans 
Chi tiết khoản vay giống nhau cho tất cả khoản vay
Loan 1 /Khoản vay 1
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 2 /Khoản vay 2
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 3 /Khoản vay 3
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 4 /Khoản vay 4
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 5 /Khoản vay 5
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 6 /Khoản vay 6
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 7 /Khoản vay 7
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 8 /Khoản vay 8
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 9 /Khoản vay 9
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 10 /Khoản vay 10
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 11 /Khoản vay 11
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 12 /Khoản vay 12
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 13 /Khoản vay 13
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 14 /Khoản vay 14
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 15 /Khoản vay 15
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 16 /Khoản vay 16
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 17 /Khoản vay 17
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 18 /Khoản vay 18
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 19 /Khoản vay 19
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency 
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Loan 20 /Khoản vay 20
Loan Currency *
Loại tiền vay
Payment Currency
Loại tiền thanh toán
Interest Period 
Kỳ tính lãi
 *
Interest Period
Kỳ tính lãi
Interest all in rate
Lãi suất cụ thể
%
Loan Amount  *
Số tiền vay
Loan Currency and Amount in Word * 
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ
Loan Tenor
Thời hạn vay
 *
Loan purpose *
Mục đích vay
Applicable Rate: Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement)
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Applicable Rate *
Tỷ Suất Áp Dụng
Part B : Loan Extension Details / Chi tiết gia hạn thời hạn vay 
Number of Extended Loan
Số lượng khoản vay gia hạn
Loan 1 /Khoản vay 1
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 2 /Khoản vay 2
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 3 /Khoản vay 3
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 4 /Khoản vay 4
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 5 /Khoản vay 5
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 6 /Khoản vay 6
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 7 /Khoản vay 7
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 8 /Khoản vay 8
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 9 /Khoản vay 9
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 10 /Khoản vay 10
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 11 /Khoản vay 11
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 12 /Khoản vay 12
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 13 /Khoản vay 13
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 14 /Khoản vay 14
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 15 /Khoản vay 15
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 16 /Khoản vay 16
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 17 /Khoản vay 17
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 18 /Khoản vay 18
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 19 /Khoản vay 19
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 20 /Khoản vay 20
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Loan Principal Amount *
Số tiền khoản vay gốc
Due Date *
Ngày đến hạn
Extension Amount *
Số tiền gia hạn
Extension Amount in Words *
Số tiền gia hạn bằng chữ
Extension Period *
Gia hạn đến ngày
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Part B : Loan Pre-payment Details/ Chi tiết thanh toán trước hạn
Number of pre-payment loan
Số lượng khoản vay trả trước hạn
Loan 1 /Khoản vay 1
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 2 /Khoản vay 2
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 3 /Khoản vay 3
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 4 /Khoản vay 4
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 5 /Khoản vay 5
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 6 /Khoản vay 6
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 7 /Khoản vay 7
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 8 /Khoản vay 8
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 9 /Khoản vay 9
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 10 /Khoản vay 10
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 11 /Khoản vay 11
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 12 /Khoản vay 12
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 13 /Khoản vay 13
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 14 /Khoản vay 14
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 15 /Khoản vay 15
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 16 /Khoản vay 16
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 17 /Khoản vay 17
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 18 /Khoản vay 18
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 19 /Khoản vay 19
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Loan 20 /Khoản vay 20
Loan Reference Number *
Số tham chiếu khoản vay
_
_
Loan Currency *
Loại tiền vay
Pre-payment Amount *
Số tiền hoàn trả trước hạn
Pre-payment Amount in Words *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ
Principal Debit Account *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc
_
_
Interest/Charges Debit Account *
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí
_
_
Part C : (Loan) Proceeds Disposal Instruction/ Thông tin sử dụng khoản vay
Additional declaration for foreign currency loan, please specify purpose as below: 
Trong trường hợp vay ngoại tệ, vui lòng xác nhận mục đích dưới đây:
*
Spot/ Forward Transaction
Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn
Will be used for payment according to Spot/ Forward Transaction upon disbursement.
Sẽ được dùng để thanh toán theo Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn ngay sau khi giải ngân.
Số tiền quy đổi được ghi có vào tài khoản số, rồi chuyển khoản cho (các) nhà cung cấp
In the absence of the designed account number, The Bank may at its discretion, directly transfer the said amount to the beneficiary(ies)./ Trong trường hợp không có thông tin tài khoản được chỉ định, tùy theo quyết định của mình, Ngân hàng sẽ chuyển khoản tiền nói trên trực tiếp cho (các) bên thụ hưởng.
Credit converted amount into the account No. below, then transfer to the supplier(s).
_
_
Proceeds Disposal: Credit to our account No. *
Sử dụng khoản vay: Ghi có tài khoản của chúng tôi số 
then transfer to the supplier(s) with details mentioned in relevant payment instruction submitted through channels of *
rồi chuyển khoản cho (các) nhà cung cấp với chi tiết được đề cập trong lệnh chuyển tiền liên quan đã được nộp thông qua các kênh
click on information icon for how to remark in field “Instruction to Bank"/ bấm vào biểu tượng thông tin để xem hướng dẫn chú thích tại ô “Instruction to Bank”
Additional Payment Amount: If the payment to supplier(s) exceeds the loan proceeds, debit the deficiency from
Số tiền thanh toán phụ thêm: Nếu số tiền thanh toán cho (các) nhà cung cấp vượt quá số tiền của Khoản Vay, ghi nợ phần chênh lệch vào
_
_
_
_
Part D : Repayment instruction/ Chỉ thị thanh toán khoản vay
Principal, Interest and Charges shall be debited from *
Khoản vay gốc, lãi vay và phí sẽ được trừ vào
For principal, Account No. *
cho khoản vay gốc, tài khoản số
_
_
For interest and charges, Account No. *
cho lãi vay và phí, tài khoản số
_
_
Part C : Other instruction/ information/ Chỉ thị/ thông tin khác
Part E : Other instruction/ information/ Chỉ thị/ thông tin khác
We agree that the interest rate applied for this principal amount shall be in accordance with the Agreement and the relevant Drawdown Notice/Utilisation Request. The remaining principal, interest and charge (if any) will be debited to our account stated as above. We confirm that this Extension Notice if so accepted by the Bank by acting in accordance with our request herein together with the Agreement constitute a legally binding and enforceable contract between us and the Bank.
Chúng tôi đồng ý rằng lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gốc này sẽ tuân theo quy định tại Thỏa Thuận và Thông Báo Rút Vốn liên quan. Phần vốn vay còn lại, lãi vay và phí (nếu có) sẽ được trừ vào tài khoản thanh toán của chúng tôi được đề cập như trên. Chúng tôi xác nhận rằng Thông Báo Gia Hạn Thời Hạn Vay này nếu được Ngân Hàng chấp thuận bằng cách thực hiện theo các yêu cầu của chúng tôi tại thông báo này cùng với Thỏa Thuận tạo thành hợp đồng ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành về mặt pháp lý giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng.
We confirm that this Prepayment Notice if so accepted by the Bank by acting in accordance with our request herein together with the Agreement constitute a legally binding and enforceable contract between us and the Bank.
Chúng tôi xác nhận rằng Thông Báo Hoàn Trả Trước Hạn Vốn Vay này nếu được Ngân Hàng chấp thuận bằng cách thực hiện theo các yêu cầu của chúng tôi tại thông báo này cùng với Thỏa Thuận tạo thành hợp đồng ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành về mặt pháp lý giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng. 
Terms/Điều Khoản:
We refer to HSBC’s Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan (as amended from time to time) which can be accessed, read and printed by the Customer at https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre or alternatively the Customer can request a copy from its Relationship Manager. This Drawdown Notice or Utilization Request incorporates and is subject to Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan as though they were set out in full in this Drawdown Notice/ Utilization Request, and together they form an important agreement.
By signing this Drawdown Notice/ Utilization Request the Customer:  
• irrevocably requests HSBC to provide the above service(s) in accordance with the instructions in this form; and 
• confirms that it has read and understood the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan and agrees that this Drawdown Notice/ Utilization Request incorporates the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan and that the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan applies to the above requested service(s). 
Chúng tôi dẫn chiếu đến Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn của HSBC (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in tại https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông Báo Rút Vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn như thể Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn được quy định đầy đủ trong Thông Báo Rút Vốn này, và cùng với Thông Báo Rút Vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Thông Báo Rút Vốn này Khách Hàng:   • yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) dịch vụ nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và   • xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc và hiểu Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và đồng ý Thông Báo Rút Vốn bao gồm Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và rằng Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn áp dụng cho (các) dịch vụ được yêu cầu nêu trên. 
Terms/Điều Khoản:
We refer to HSBC’s Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans (as amended from time to time) which can be accessed, read and printed by the Customer at/from www.gbm.hsbc.com/gtrfstt and https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre respectively, or alternatively the Customer can request a copy from its Relationship Manager. This Application/Drawdown notice/Utilization request incorporates and is subject to the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans as though they were set out in full in this application, and together they form an important agreement.
By signing this Application/Drawdown notice/Utilization request, the Customer:
•irrevocably requests HSBC to provide the above trade loan(s) in accordance with the instructions in this form; and  •confirms that it has read and understood the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans and agrees that this application incorporates the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans and that the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans apply to the above requested trade loan(s).
Chúng tôi dẫn chiếu đến Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn của HSBC và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in lần lượt tại/từ www.gbm.hsbc.com/gtrfstt và https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông báo rút vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam như thể Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam được quy định đầy đủ tại Thông báo rút vốn này, và cùng với Thông báo rút vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Đơn Đề Nghị/Thông báo rút vốn này Khách hàng:   •yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) khoản vay tài trợ thương mại nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và •xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và đồng ý với Thông báo rút vốn bao gồm Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và rằng Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam áp dụng cho (các) khoản vay tài trợ thương mại được yêu cầu nêu trên.
Terms/Điều Khoản:
We refer to HSBC’s Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan (as amended from time to time) which can be accessed, read and printed by the Customer at https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre or alternatively the Customer can request a copy from its Relationship Manager. This Drawdown Notice or Utilization Request incorporates and is subject to Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan as though they were set out in full in this Drawdown Notice/ Utilization Request, and together they form an important agreement. 
By signing this Drawdown Notice/ Utilization Request the Customer:    •irrevocably requests HSBC to provide the above service(s) in accordance with the instructions in this form; and  •confirms that it has read and understood the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan and agrees that this Drawdown Notice/ Utilization Request incorporates the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan and that the Terms and Conditions for Drawdown of Short, Medium, or Long Term Loan applies to the above requested service(s). 
Chúng tôi dẫn chiếu đến Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn của HSBC (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in tại https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông Báo Rút Vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn như thể Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn được quy định đầy đủ trong Thông Báo Rút Vốn này, và cùng với Thông Báo Rút Vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Thông Báo Rút Vốn này Khách Hàng: 
•yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) dịch vụ nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và   •xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc và hiểu Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và đồng ý Thông Báo Rút Vốn bao gồm Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và rằng Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn áp dụng cho (các) dịch vụ được yêu cầu nêu trên. 
Terms/Điều Khoản:
We refer to HSBC’s Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans (as amended from time to time) which can be accessed, read and printed by the Customer at/from www.gbm.hsbc.com/gtrfstt and https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre respectively, or alternatively the Customer can request a copy from its Relationship Manager. This Application/Drawdown notice/Utilization request incorporates and is subject to the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans as though they were set out in full in this application, and together they form an important agreement.
By signing this Application/Drawdown notice/Utilization request, the Customer:
•irrevocably requests HSBC to provide the above trade loan(s) in accordance with the instructions in this form; and  •confirms that it has read and understood the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans and agrees that this application incorporates the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans and that the Standard Trade Terms and Local Terms for Trade Loans apply to the above requested trade loan(s).
Chúng tôi dẫn chiếu đến Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn của HSBC và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in lần lượt tại/từ www.gbm.hsbc.com/gtrfstt và https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông báo rút vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam như thể Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam được quy định đầy đủ tại Thông báo rút vốn này, và cùng với Thông báo rút vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Đơn Đề Nghị/Thông báo rút vốn này Khách hàng: 
•yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) khoản vay tài trợ thương mại nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và
•xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và đồng ý với Thông báo rút vốn bao gồm Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và rằng Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam áp dụng cho (các) khoản vay tài trợ thương mại được yêu cầu nêu trên.
Authorised Signaturies and Company Chop (if applicable)
Chữ Ký Được Ủy Quyền và Con Dấu Công Ty (nếu áp dụng)
sign here
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HSBC
Lựa chọn ngôn ngữ
Gửi: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng”) 
Ngày
Thông báo rút vốn
Thông báo hoàn trả trước hạn vốn vay
Thông báo gia hạn thời hạn vay
Yêu cầu vay
Phần A : Thông tin chung
Tên Khách hàng *
Tài khoản Khách hàng *
—
Tên người liên hệ
Ngày yêu cầu thực hiện *
Số Thỏa Thuận Cung Cấp Tiện Ích Chung hoặc Số Hợp Đồng Tín Dụng ("Thỏa Thuận")
Yêu cầu *
Điện thoại/Thư điện tử
Loại hình vay
 *
 *
Phần B : Chi tiết của khoản vay
Số lượng khoản vay
Chi tiết khoản vay giống nhau cho tất cả khoản vay
Khoản vay 1
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 2
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 3
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 4
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 5
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 6
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 7
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 8
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 9
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 10
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 11
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 12
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 13
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 14
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 15
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 16
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 17
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 18
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 19
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Khoản vay 20
Loại tiền vay *
Loại tiền thanh toán 
Kỳ tính lãi
 *
Kỳ tính lãi
Lãi suất cụ thể
%
Số tiền vay *
Loại tiền và số tiền vay bằng chữ *
Thời hạn vay *
Mục đích vay *
Tỷ suất áp dụng: Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Thỏa Thuận)
Tỷ Suất Áp Dụng *
Phần B : Chi tiết gia hạn thời hạn vay 
Số lượng khoản vay gia hạn
Khoản vay 1
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 2
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 3
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 4
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 5
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 6
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 7
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 8
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 9
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 10
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 11
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 12
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 13
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 14
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 15
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 16
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 17
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 18
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 19
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 20
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền khoản vay gốc *
Ngày đến hạn *
Số tiền gia hạn *
Số tiền gia hạn bằng chữ *
Gia hạn đến ngày *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Phần B : Chi tiết thanh toán trước hạn
Số lượng khoản vay trả trước hạn
Khoản vay 1
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 2
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 3
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 4
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 5
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 6
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 7
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 8
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 9
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 10
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 11
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 12
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 13
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 14
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 15
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 16
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 17
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 18
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 19
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Khoản vay 20
Số tham chiếu khoản vay *
_
_
Loại tiền vay *
Số tiền hoàn trả trước hạn *
Số tiền hoàn trả trước hạn bằng chữ *
Tài khoản thanh toán khoản vay gốc *
_
_
Tài khoản thanh toán lãi vay/phí *
_
_
Phần C : Thông tin sử dụng khoản vay
*
Trong trường hợp vay ngoại tệ, vui lòng xác nhận mục đích dưới đây
Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn
Sẽ được dùng để thanh toán theo Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn ngay sau khi giải ngân.
Số tiền quy đổi được ghi có vào tài khoản số, rồi chuyển khoản cho (các) nhà cung cấp
Trong trường hợp không có thông tin tài khoản được chỉ định, tùy theo quyết định của mình, Ngân hàng sẽ chuyển khoản tiền nói trên trực tiếp cho (các) bên thụ hưởng.
_
_
Sử dụng khoản vay: Ghi có tài khoản của chúng tôi số *
_
_
rồi chuyển khoản cho (các) nhà cung cấp với chi tiết được đề cập trong lệnh chuyển tiền liên quan đã được nộp thông qua các kênh *
bấm vào biểu tượng thông tin để xem hướng dẫn chú thích tại ô “Instruction to Bank”
Số tiền thanh toán phụ thêm: Nếu số tiền thanh toán cho (các) nhà cung cấp vượt quá số tiền của Khoản Vay, ghi nợ phần chênh lệch vào
_
_
Phần D: Chỉ thị thanh toán khoản vay
Khoản vay gốc, lãi vay và phí sẽ được trừ vào *
cho khoản vay gốc, tài khoản số *
_
_
cho lãi vay và phí, tài khoản số *
_
_
Phần E : Chỉ thị/ thông tin khác
Phần C : Chỉ thị/ thông tin khác
Chúng tôi đồng ý rằng lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gốc này sẽ tuân theo quy định tại Thỏa Thuận và Thông Báo Rút Vốn liên quan. Phần vốn vay còn lại, lãi vay và phí (nếu có) sẽ được trừ vào tài khoản thanh toán của chúng tôi được đề cập như trên. Chúng tôi xác nhận rằng Thông Báo Gia Hạn Thời Hạn Vay này nếu được Ngân Hàng chấp thuận bằng cách thực hiện theo các yêu cầu của chúng tôi tại thông báo này cùng với Thỏa Thuận tạo thành hợp đồng ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành về mặt pháp lý giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng.
Chúng tôi xác nhận rằng Thông Báo Hoàn Trả Trước Hạn Vốn Vay này nếu được Ngân Hàng chấp thuận bằng cách thực hiện theo các yêu cầu của chúng tôi tại thông báo này cùng với Thỏa Thuận tạo thành hợp đồng ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành về mặt pháp lý giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng. 
Điều Khoản:
Chúng tôi dẫn chiếu đến Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn của HSBC (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in tại https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông Báo Rút Vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn như thể Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn được quy định đầy đủ trong Thông Báo Rút Vốn này, và cùng với Thông Báo Rút Vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Thông Báo Rút Vốn này Khách Hàng: 
• yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) dịch vụ nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và   • xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc và hiểu Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và đồng ý Thông Báo Rút Vốn bao gồm Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và rằng Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn áp dụng cho (các) dịch vụ được yêu cầu nêu trên. 
Điều Khoản:
Chúng tôi dẫn chiếu đến Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn của HSBC và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in lần lượt tại/từ www.gbm.hsbc.com/gtrfstt và https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông báo rút vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam như thể Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam được quy định đầy đủ tại Thông báo rút vốn này, và cùng với Thông báo rút vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Đơn Đề Nghị/Thông báo rút vốn này Khách hàng: 
•yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) khoản vay tài trợ thương mại nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và  •xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và đồng ý với Thông báo rút vốn bao gồm Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và rằng Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam áp dụng cho (các) khoản vay tài trợ thương mại được yêu cầu nêu trên.
Điều Khoản:
Chúng tôi dẫn chiếu đến Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn của HSBC (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in tại https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông Báo Rút Vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn như thể Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn được quy định đầy đủ trong Thông Báo Rút Vốn này, và cùng với Thông Báo Rút Vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Thông Báo Rút Vốn này Khách Hàng: 
•yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) dịch vụ nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và   •xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc và hiểu Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và đồng ý Thông Báo Rút Vốn bao gồm Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn và rằng Điều Kiện Và Điều Khoản Giải Ngân Khoản Vay Ngắn, Trung, hoặc Dài Hạn áp dụng cho (các) dịch vụ được yêu cầu nêu trên. 
Điều Khoản:
Chúng tôi dẫn chiếu đến Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn của HSBC và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam (như được sửa đổi tại từng thời điểm) mà Khách Hàng có thể truy cập, đọc và in lần lượt tại/từ www.gbm.hsbc.com/gtrfstt và https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/vn/generic/download-centre hoặc Khách Hàng có thể yêu cầu một bản sao từ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Khách Hàng. Thông báo rút vốn này bao gồm và phụ thuộc vào Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam như thể Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam được quy định đầy đủ tại Thông báo rút vốn này, và cùng với Thông báo rút vốn này cấu thành một thỏa thuận quan trọng. 
Bằng cách ký Đơn Đề Nghị/Thông báo rút vốn này Khách hàng: 
•yêu cầu không hủy ngang HSBC cung cấp (các) khoản vay tài trợ thương mại nêu trên theo các chỉ thị trong biểu mẫu này; và  •xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và đồng ý với Thông báo rút vốn bao gồm Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam và rằng Các Điều Khoản Thương Mại Tiêu Chuẩn và Các Điều Khoản của Khoản Vay Tài Trợ Thương Mại tại Việt Nam áp dụng cho (các) khoản vay tài trợ thương mại được yêu cầu nêu trên.
Chữ Ký Được Ủy Quyền và Con Dấu Công Ty (nếu áp dụng)
Vui lòng ký tên và đóng dấu
LOAN SUPPORTING DOCUMENTS CHECK LIST OF SHORT TERM LOAN/MED-LOAN TERM LOAN/ DANH SÁCH CHỨNG TỪ HỖ TRỢ CHO KHOẢN VAY NGẮN/TRUNG/DÀI HẠN
Disclamer/ Điều khoản Loại trừ: Supporting documents as advised in the table is for reference only, which are subjects of change and/or additional request from time to time, at the Bank’s sole discretion, to ensure the compliance with the Bank’s internal policy and regulations./ Các chứng từng bổ sung được nêu tại bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể được sửa đổi và/hoặc yêu cầu thêm vào từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Ngân Hàng cũng như quy định pháp luật. 
No./STT
Loan Purpose
Drawdown Currency
Payment Currency
Required documentation
Deadline to submit
1
Tax and Utilities directly to Government Agent / Trả thuế và các chi phí tiện ích trực tiếp cho nhà nước
VND
VND
No supporting document required./ Không có yêu cầu chứng từ hỗ trợ.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
2
Tax and Utilities directly to Government Agent / Trả thuế và các chi phí tiện ích trực tiếp cho nhà nước
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
3
Tax and Utilities to company authorized by Government Agent / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
VND
VND
Delegation of Government Agent/Tax Authority Agent to payment agency (i.e: contract) / Ủy quyền từ Nhà nước cho Doanh nghiệp thu hộ. ( Ví dụ: Hợp đồng)
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
4
Tax and Utilities to company authorized by Government Agent / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
FCY
VND
Delegation of Government Agent/Tax Authority Agent to payment agency (i.e: contract). / Ủy quyền từ Nhà nước cho Doanh nghiệp thu hộ. ( Ví dụ: Hợp đồng)
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
5
Tax and Utilities to company authorized by Government Agent / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
6
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
VAT Invoice issued by Management Board of EPZ, Industry Zone.  OR Commercial contract if advanced payment. Hóa đơn GTGT được phát hành bởi Nghị quyết hội đồng quản trị của Khu chế xuất, Khu Công Nghiệp HOẶC Hợp đồng thương mại trong trường hợp thanh toán trả trước.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
7
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
VAT Invoice if advanced payment/ Hóa đơn GTGT trong trường hợp thanh toán trước
60 days from Drawdown date/ 14 ngày kể từ ngày giải ngân
8
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary/ Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
9
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
VAT Invoice issued by Manegement Board of EPZ, Industry Zone.  OR Commercial contract if advanced payment. Hóa đơn GTGT được phát hành bởi Nghị quyết hội đồng quản trị của Khu chế xuất, Khu Công Nghiệp HOẶC Hợp đồng thương mại trong trường hợp thanh toán trả trước.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
10
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
11
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
VAT Invoice if advanced payment/ Hóa đơn GTGT trong trường hợp thanh toán trước
60 days from Drawdown date/ 14 ngày kể từ ngày giải ngân
12
Tax and Utilities to other normal suppliers (ex: EPZ, IZ...) / Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary/ Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
13
Salary Payment via HSBC Payroll services (via ACH) / Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của HSBC
VND
VND
No supporting document required./ Không có yêu cầu chứng từ hỗ trợ.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
14
Salary Payment via HSBC Payroll services (via ACH) / Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của HSBC
VND
FCY
Payroll list OR Labour Contract Bảng lương HOẶC Hợp đồng lao động
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
15
Salary Payment via HSBC Payroll services (via ACH) / Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của HSBC
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
16
Salary Payment via HSBC Payroll services (via ACH) / Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của HSBC
FCY
FCY
Payroll list OR Labour Contract Bảng lương HOẶC Hợp đồng lao động
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
17
Salary Payment via HSBC Payroll services (via ACH) / Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của HSBC
FCY
FCY
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
18
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
VND
Payroll List / Bảng lương
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
19
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
VND
Commitment Letter proving that Employees don't have acccount at any Bank/ Financial institution if Employess receive salary by cash./ Thư cam kết chứng minh rằng các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt không có tài khoản ở bất kì Ngân hàng/ Tổ chức tài chính nào.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
20
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
VND
- Debit note/ Cash withdrawal slip - Payroll list: with employee's signature who received salary by cash if employee receives salary in cash. OR Debit Note/ Bank Statement or equivalent supporting documents if salary payment is proceeded by transfer - Giấy báo nợ/ Giấy rút tiền mặt - Bảng lương: có chữ kí của các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt HOẶC Giấy báo nợ/ Sao kê Ngân hàng hoặc chứng từ tương đương nếu Thanh toán lương bằng phương thức chuyển khoản.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
21
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Payroll List/ Bảng lương
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
22
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Commitment Letter proving that Employees don't have acccount at any Bank/ Financial institution if Employess receive salary by cash./ Thư cam kết chứng minh rằng các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt không có tài khoản ở bất kì Ngân hàng/ Tổ chức tài chính nào.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
23
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Labor Contract/ Hợp đồng lao động
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
24
Salary Payment by transferring to another Banks / Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Evidence on expense of employees such as VAT invoice/receipt or internal claim form that staff has sent to company to claim the expense which will cover the information of staff, expense and amount Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
25
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
Labor Contract/ Hợp đồng lao động
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
26
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
VND
VND
Evidence on expense of employees such as VAT invoice/receipt or internal claim form that staff has sent to company to claim the expense which will cover the information of staff, expense and amount Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
27
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
28
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Labor Contract/ Hợp đồng lao động
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
29
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Evidence on expense of employees such as VAT invoice/receipt or internal claim form that staff has sent to company to claim the expense which will cover the information of staff, expense and amount Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
30
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
31
Reimburse amount that employees already made payment for Business trip / Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
32
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Decision of Borrower to appoint employee for business trip (“Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác”) in which clearly declare: (i) employee name, (ii) business trip period,  (iii) expenses of business trip “Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác” nêu rõ: (i) tên Nhân Viên, (ii) thời gian công tác, (iii) chi phí trong chuyến công tác
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
33
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Evidence on expense of employees such as VAT invoice/receipt or internal claim form that staff has sent to company to claim the expense which will cover the information of staff, expense and amount Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 days from business trip end date/ 15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến công tác
34
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
35
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Decision of Borrower to appoint employee for business trip (“Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác”) in which clearly declare: (i) employee name, (ii) business trip period,  (iii) expenses of business trip “Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác” nêu rõ: (i) tên Nhân Viên, (ii) thời gian công tác, (iii) chi phí trong chuyến công tác
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
36
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
37
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Evidence on expense of employees such as VAT invoice/receipt or internal claim form that staff has sent to company to claim the expense which will cover the information of staff, expense and amount Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 days from business trip end date/ 15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến công tác
38
Advance payment to employee for Business trip / Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
39
Payment for individual parties for Car rental/Flat leasing fee /House / Thanh toán tiền thuê nhà/căn hộ/xe
VND
VND
Apartment/flat Rental Contract OR Car Rental Contract Hợp đồng thuê Căn hộ/ Mặt bằng HOẶC  Hợp đồng thuê xe
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
40
Payment for individual parties for Car rental/Flat leasing fee /House / Thanh toán tiền thuê nhà/căn hộ/xe
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
41
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
VAT Invoice for short term loan OR VAT Invoice and Commercial Contract or Purchase Order for medium/long term loan OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments. Hóa đơn GTGT cho Khoản vay ngắn hạn HOẶC Hóa đơn GTGT và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thường mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
42
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
VAT Invoice in case of Advance Payment/ Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
43
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
44
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Commercial Invoice and  Contract/ Purchase Order and  Customs Declaration  OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments.  Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
45
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
DC Setllement Notice from Beneficiary Bank if drawdown to settle DC openned at other bank. Thông báo thanh toán tín dụng chứng từ từ Ngân hàng thụ hưởng khi giải ngân để thanh toán DC mở tại ngân hàng khác
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
46
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Commercial Invoice and Customs Declaration in case of Advance Payment Hóa đơn thương mại và Tờ khai hải quan khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
47
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
48
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Customs declaration under names: Electronic Custom Declaration/ Custom declaration of import (Not applicable to imported service) Tờ khi hải quan tên: Tờ khai hải quan điện tử/ Tờ khai hải quan nhập khẩu ( Không áp dụng cho Dịch vụ nhập khẩu)
49
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
VAT Invoice for short term loan OR VAT Invoice and Commercial Contract or Purchase Order for medium/long term loan OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments.  Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
50
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank. Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
51
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
VAT Invoice in case of Advance Payment/ Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
52
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
53
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Commercial Invoice and  Contract/ Purchase Order and  Customs Declaration  OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments.  Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
54
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
DC Setllement Notice from Beneficiary Bank if drawdown to settle DC openned at other bank. Thông báo thanh toán tín dụng chứng từ từ Ngân hàng thụ hưởng khi giải ngân để thanh toán DC mở tại ngân hàng khác
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
55
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank.  Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
56
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Commercial Invoice and Customs Declaration in case of Advance Payment Hóa đơn thương mại và Tờ khai hải quan khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
57
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
58
Payment for Goods/ Services / Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Customs declaration under names: Electronic Custom Declaration/ Custom declaration of import (Not applicable to imported service) Tờ khi hải quan tên: Tờ khai hải quan điện tử/ Tờ khai hải quan nhập khẩu ( Không áp dụng cho Dịch vụ nhập khẩu)
59
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
VAT Invoice from Logistic Company issued to Borrower for short term loan OR VAT Invoice from Logistic Company issued to Borrower and Commercial Contract or Purchase Order for medium/long term loan OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments.  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay cho Khoản vay ngắn hạn  HOẶC  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
60
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
VAT Invoices if Advance Payment/ Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
61
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary/ Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
62
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
VAT Invoice from Logistic Company issued to Borrower for short term loan OR VAT Invoice from Logistic Company issued to Borrower and Commercial Contract or Purchase Order for medium/long term loan  OR Commercial Contract or Purchase Order if advanced payments.  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay cho Khoản vay ngắn hạn  HOẶC  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
63
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
Export contract/Purchase Order from oversea buyer/ Letter of Credit OR Business plans and Commitment Letters are accepted by the Bank.
Drawdown Request Date/ Ngày giải ngân
64
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
VAT Invoices if Advance Payment/ Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Please refer guidance/ Vui lòng dựa vào hướng dẫn
65
Payment for Local logistics expense / Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Debit Note if drawdown to your account at other bank before transfering to beneficiary/ Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 days from Drawdown date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
LOAN SUPPORTING DOCUMENTS CHECK LIST OF TRADE LOAN/ DANH SÁCH CHỨNG TỪ HỖ TRỢ CHO KHOẢN VAY TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
Disclamer/ Điều khoản Loại trừ: Supporting documents as advised in the table is for reference only, which are subjects of change and/or additional request from time to time, at the Bank’s sole discretion, to ensure the compliance with the Bank’s internal policy and regulations./ Các chứng từng bổ sung được nêu tại bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể được sửa đổi và/hoặc yêu cầu thêm vào từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Ngân Hàng cũng như quy định pháp luật. 
No/ STT
Payment purpose/ Mục đích thanh toán
Required documentation/ Chứng từ yêu cầu
Pending documentation/ Chứng từ bổ sung sau giải ngân
Deadline to submit pending documentation/ Thời hạn nộp chứng từ bổ sung sau giải ngân
Remarks/ Ghi chú
1
For local payment/ Thanh toán trong nước
Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the local supplier Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước
VAT Invoice/ Hóa đơn giá trị gia tăng
30 days from lastest shipment date/ 30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
2
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài
+ Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods  + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
3
For local payment/ Thanh toán trong nước
+ Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the local supplier + Export contract or Business plan to present FCY income   + Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
VAT Invoice/ Hóa đơn giá trị gia tăng
30 days from lastest shipment date/ 30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
4
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
+ Sales contracts/ Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier + Export contract or Business plan to present FCY income  + Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods  + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
5
For local payment/ Thanh toán trong nước
VAT Invoice/ Hóa đơn giá trị gia tăng   
6
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
+ Sales contracts/ Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier + Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods  + Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
7
For local payment/ Thanh toán trong nước
+ VAT Invoice  + Export contract or Business plan to present FCY income  + Hóa đơn giá trị gia tăng     + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
8
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
+ Sales contracts/ Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier + Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods + Export contract or Business plan to present FCY income  + Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
9
Payments towards Tax/ freight charge/ insurance Thanh toán thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm
+ Tax / freight / insurance invoices or debit notes + Related transactional documents (Commercial invoice and transport documents in case of required)  + Hóa đơn thuế/ phí vận chuyển/ bảo hiểm hoặc giấy báo nợ + Chứng từ giao dịch liên quan (Hóa đơn thương mại và chứng từ vận tải trong trường hợp yêu cầu)
Cleared custom declaration (apply for tax payment)/ Tờ khai hải quan (áp dụng cho thanh toán thuế)
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date
+ For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date

+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
10
Payments towards Tax/ freight charge/ insurance Thanh toán thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm
+ Tax / freight / insurance invoices or debit notes + Related transactional documents (Commercial invoice and transport documents in case of required) + Export contract or Business plan to present FCY income  + Hóa đơn thuế/ phí vận chuyển/ bảo hiểm hoặc giấy báo nợ + Chứng từ giao dịch liên quan (Hóa đơn thương mại và chứng từ vận tải trong trường hợp yêu cầu) + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Cleared custom declaration (apply for tax payment)/ Tờ khai hải quan (áp dụng cho thanh toán thuế)
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
11
Settle  LC/DA/DP at HSBC VN Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP) tại HSBC VN
+ Import documents and LC present at HSBC VN + FX contract between borrower and other banks (if applicable) in case of VND loan at HSBC VN, borrower use VND loan amount to buy FCY at another bank, then transfer FCY back to HSBC VN for bill settlement at HSBC VN  + Chứng từ nhập khẩu và tín dụng thư xuất trình tại HSBC VN + Hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa khách hàng và ngân hàng khác trong trường hợp khách hàng vay VNĐ tại HSBC VN, sau đó sử dụng khoản vay VNĐ để mua ngoại tệ tại ngân hàng khác, rồi chuyển ngoại tệ về lại HSBC VN để thanh toán bộ chứng từ tại HSBC VN
Customs declaration (CD) for imported goods (apply for collection bills)/ Tờ khai hải quan nhập khẩu (áp dụng cho thanh toán nhờ thu)
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
12
Settle  LC/DA/DP at HSBC VN Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP) tại HSBC VN
+ Import documents and LC present at HSBC VN + Export contract or Business plan to present FCY income  + Chứng từ nhập khẩu và tín dụng thư xuất trình tại HSBC VN + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Customs declaration (CD) for imported goods (apply for collection bills)/ Tờ khai hải quan nhập khẩu (áp dụng cho thanh toán nhờ thu)
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer 
13
Transfer to other banks to settle LC/DA/DP/TT Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP), chuyển tiền (TT) tại ngân hàng khác
+ LC issued by other bank + New bill advice (notification letter) issued by other bank (apply for LC/DA/ DP settlement) + Commercial invoice  + Transport document + Sales contract (apply for TT settlement) + FX contract between borrower and other banks (if applicable)   + Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng khác + Thông báo bộ chứng từ phát hành bởi ngân hàng khác (áp dụng cho thanh toán Tín dụng thư, Nhờ thu chứng từ) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Hợp đồng mua bán (áp dụng cho chuyển tiền bằng điện (TT)) + Hợp đồng mua bán ngoại hối giữa khách hàng và ngân hàng khác 
Debit Note/Bank statement/MT103/MT202 from the other bank Giấy báo nợ/ Bảng sao kê và điện chuyển tiền MT103/ MT202 tại ngân hàng khác
15 days from DD date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
14
Transfer to other banks to settle LC/DA/DP/TT Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP), chuyển tiền (TT) tại ngân hàng khác
+ LC issued by other bank + New bill advice (notification letter) issued by other bank (apply for LC/DA/ DP settlement) + Commercial invoice  + Transport document + Sales contract (apply for TT settlement) + Export contract or Business plan to present FCY income  + Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng khác + Thông báo bộ chứng từ phát hành bởi ngân hàng khác (áp dụng cho thanh toán Tín dụng thư, Nhờ thu chứng từ) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Hợp đồng mua bán (áp dụng cho chuyển tiền bằng điện (TT)) + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Debit Note/Bank statement/MT103/MT202 from the other bank Giấy báo nợ/ Bảng sao kê và điện chuyển tiền MT103/ MT202 tại ngân hàng khác
15 days from DD date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
15
Transfer to other banks for cash withdrawal to farmers/ Thanh toán cho nông dân rút tiền mặt
Purchasing list without VAT invoice (Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn) listing farmers names and amounts Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn liệt kê tên nông dân và số tiền
+ Debit note/bank statement + Farmer's acknowledgement with their ID (for amount > VND250mio)  + Giấy báo nợ/ Bảng sao kê + Xác nhận kèm số chứng minh thư của nông dân (cho khoản tiền trên 250 triệu VNĐ)
15 days from DD date/ 15 ngày kể từ ngày giải ngân
16
Payments towards utilities (electricity, water, gas, sewer and internet)/ Thanh toán chi phí tiện ích (điện, nước, khí ga, chất thải, dịch vụ mạng)
Related invoices/debit notes/relevant documents Hóa đơn/ giấy báo nợ/ chứng từ liên quan
17
Payments towards utilities (electricity, water, gas, sewer and internet)/ Thanh toán chi phí tiện ích (điện, nước, khí ga, chất thải, dịch vụ mạng)
+ Related invoices/debit notes/relevant documents + Export contract or Business plan to present FCY income  + Hóa đơn/ giấy báo nợ/ chứng từ liên quan + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Borrower is required to declare on the Drawdown Form if the loan is for border gate export production plan.  + Export contract/ P.O/ LC or equivalent documents [showing cross-border gate delivery] to present their FCY income  [OR]  + Business plan and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer  + Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
18
For local payment/ Thanh toán trong nước
*** Document for export: + A purchase order, or an accepted proforma invoice, or a sales contract or an irrevocable Documentary Credit (DC) issued by the buyer’s Bank in favour of the Seller *** Document for import/input: + Advance payment: Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the local supplier  + Post shipment: VAT Invoice   *** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Thanh toán trả sau: Hóa đơn giá trị gia tăng
VAT Invoice (apply for advance payment)/ Hóa đơn giá trị gia tăng (áp dụng cho thanh toán trả trước)
30 days from lastest shipment date/ 30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
19
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
*** Document for export: + A purchase order, or an accepted proforma invoice, or a sales contract or an irrevocable Documentary Credit (DC) issued by the buyer’s Bank in favour of the Seller *** Document for import/input: + Advance payment: Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier  + Post shipment:        - Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier        - Commercial invoice         - Transport documents         - Customs Declaration (CD) for imported goods  *** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Thanh toán trả sau:        - Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài        - Hóa đơn thương mại        - Chứng từ vận tải        - Tờ khai hải quan nhập khẩu
(Apply for advance payment) + Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods  (Áp dụng cho thanh toán trả trước) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
20
For local payment/ Thanh toán trong nước
*** Document for export: + A purchase order, or an accepted proforma invoice, or a sales contract or an irrevocable Documentary Credit (DC) issued by the buyer’s Bank in favour of the Seller *** Document for import/input: + Advance payment: Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the local supplier  + Post shipment: VAT Invoice   *** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Thanh toán trả sau: Hóa đơn giá trị gia tăng
VAT Invoice (apply for advance payment)/ Hóa đơn giá trị gia tăng (áp dụng cho thanh toán trả trước)
30 days from lastest shipment date/ 30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
21
For overseas payment/ Thanh toán nước ngoài
*** Document for export: + A purchase order, or an accepted proforma invoice, or a sales contract or an irrevocable Documentary Credit (DC) issued by the buyer’s Bank in favour of the Seller *** Document for import/input: + Advance payment: Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier  + Post shipment:        - Sales contracts/Accepted Purchase Order (PO) with the overseas supplier        - Commercial invoice         - Transport documents         - Customs Declaration (CD) for imported goods  *** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Thanh toán trả sau:        - Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài        - Hóa đơn thương mại        - Chứng từ vận tải        - Tờ khai hải quan nhập khẩu
(Apply for advance payment) + Commercial invoice  + Transport documents  + Customs Declaration (CD) for imported goods  (Áp dụng cho thanh toán trả trước) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ For shipment by air/truck: 45 days from lastest shipment date + For shipment by sea: 90 days from lastest shipment date  + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
22
Not applicable at the moment/ Không áp dụng
Not applicable/ Không áp dụng
23
This kind of loan is only applicable for Pre-shipment buyer loan and Post-shipment buyer loan. Required documents are as above, however, sales contract/purchase order signed between customer and seller is required for all cases. Loại hình vay này chỉ áp dụng cho Khoản vay người mua trước khi giao hàng và Khoản vay người mua sau khi giao hàng. Chứng từ yêu cầu như trên, tuy nhiên, hợp đồng mua bán/ đơn đặt hàng được ký giữa bên mua và bên bán được yêu cầu cho tất cả trường hợp.
24
For overseas payment ONLY/ Chỉ áp dụng thanh toán nước ngoài
This kind of loan is only applicable for Pre-shipment buyer loan and Post-shipment buyer loan. Required documents are as above, however, sales contract/purchase order signed between customer and seller is required for all cases. Loại hình vay này chỉ áp dụng cho Khoản vay người mua trước khi giao hàng và Khoản vay người mua sau khi giao hàng. Chứng từ yêu cầu như trên, tuy nhiên, hợp đồng mua bán/ đơn đặt hàng được ký giữa bên mua và bên bán được yêu cầu cho tất cả trường hợp.
 Business plans and Commitment Letters which must cover the information relating to border gate export activities of customer/ Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng
DANH SÁCH CHỨNG TỪ HỖ TRỢ CHO KHOẢN VAY NGẮN/TRUNG/DÀI HẠN
Điều khoản Loại trừ: Các chứng từng bổ sung được nêu tại bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể được sửa đổi và/hoặc yêu cầu thêm vào từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Ngân Hàng cũng như quy định pháp luật. 
No./STT
Mục đích vay
Loại tiền vay
Loại tiền thanh toán
Required documentation
Deadline to submit
1
Trả thuế và các chi phí tiện ích trực tiếp cho nhà nước
VND
VND
Không có yêu cầu chứng từ hỗ trợ.
Ngày giải ngân
2
Trả thuế và các chi phí tiện ích trực tiếp cho nhà nước
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
3
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
VND
VND
Ủy quyền từ Nhà nước cho Doanh nghiệp thu hộ. ( Ví dụ: Hợp đồng)
Ngày giải ngân
4
rả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
FCY
VND
Ủy quyền từ Nhà nước cho Doanh nghiệp thu hộ. ( Ví dụ: Hợp đồng)
Ngày giải ngân
5
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho doanh nghiệp được nhà nước ủy quyền
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
6
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
Hóa đơn GTGT được phát hành bởi Nghị quyết hội đồng quản trị của Khu chế xuất, Khu Công Nghiệp HOẶC Hợp đồng thương mại trong trường hợp thanh toán trả trước.
Ngày giải ngân
7
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
Hóa đơn GTGT trong trường hợp thanh toán trước
14 ngày kể từ ngày giải ngân
8
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
9
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Hóa đơn GTGT được phát hành bởi Nghị quyết hội đồng quản trị của Khu chế xuất, Khu Công Nghiệp HOẶC Hợp đồng thương mại trong trường hợp thanh toán trả trước.
Ngày giải ngân
10
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
11
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Hóa đơn GTGT trong trường hợp thanh toán trước
14 ngày kể từ ngày giải ngân
12
Trả thuế và các chi phí tiện ích cho các nhà cung cấp khác
FCY
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
13
rả lương qua dịch vụ thanh toán lương của Ngân hàng
VND
VND
Không có yêu cầu chứng từ hỗ trợ.
Ngày giải ngân
14
Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của Ngân hàng
VND
FCY
Bảng lương HOẶC Hợp đồng lao động
Ngày giải ngân
15
Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của Ngân hàng
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
16
Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của Ngân hàng
FCY
FCY
Bảng lương HOẶC Hợp đồng lao động
Ngày giải ngân
17
Trả lương qua dịch vụ thanh toán lương của Ngân hàng
FCY
FCY
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
18
Trả lương qua ngân hàng khác
VND
Bảng lương
Ngày giải ngân
19
Trả lương qua ngân hàng khác
VND
Thư cam kết chứng minh rằng các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt không có tài khoản ở bất kì Ngân hàng/ Tổ chức tài chính nào.
Ngày giải ngân
20
Trả lương qua ngân hàng khác
VND
- Giấy báo nợ/ Giấy rút tiền mặt - Bảng lương: có chữ kí của các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt HOẶC Giấy báo nợ/ Sao kê Ngân hàng hoặc chứng từ tương đương nếu Thanh toán lương bằng phương thức chuyển khoản.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
21
Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Bảng lương
Ngày giải ngân
22
Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Thư cam kết chứng minh rằng các Nhân viên nhận lương bằng tiền mặt không có tài khoản ở bất kì Ngân hàng/ Tổ chức tài chính nào.
Ngày giải ngân
23
Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Hợp đồng lao động
Ngày giải ngân
24
Trả lương qua ngân hàng khác
FCY
Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
25
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
Hợp đồng lao động
Ngày giải ngân
26
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
VND
VND
Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
Ngày giải ngân
27
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
28
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Hợp đồng lao động
Ngày giải ngân
29
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
Ngày giải ngân
30
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
31
Hoàn trả cho nhân viên chi phí đi công tác
FCY
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
32
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác” nêu rõ: (i) tên Nhân Viên, (ii) thời gian công tác, (iii) chi phí trong chuyến công tác
Ngày giải ngân
33
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến công tác
34
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
35
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
“Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác” nêu rõ: (i) tên Nhân Viên, (ii) thời gian công tác, (iii) chi phí trong chuyến công tác
Ngày giải ngân
36
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
37
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Chứng từ chứng minh chi phí của Nhân viên như Hóa đơn GTGT/ Biên nhận hoặc Đơn yêu cầu nội bộ Nhân viên gửi cho Công ty yêu cầu thanh toán chi phí có thông tin Nhân viên, chi phí và số tiền.
15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến công tác
38
Ứng trước chi phí công tác cho nhân viên
FCY
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
39
Thanh toán tiền thuê nhà/căn hộ/xe
VND
VND
Hợp đồng thuê Căn hộ/ Mặt bằng HOẶC  Hợp đồng thuê xe
Ngày giải ngân
40
Thanh toán tiền thuê nhà/căn hộ/xe
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
41
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
Hóa đơn GTGT cho Khoản vay ngắn hạn HOẶC Hóa đơn GTGT và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thường mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
42
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
43
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
44
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
45
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Thông báo thanh toán tín dụng chứng từ từ Ngân hàng thụ hưởng khi giải ngân để thanh toán DC mở tại ngân hàng khác
Ngày giải ngân
46
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Hóa đơn thương mại và Tờ khai hải quan khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
47
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
48
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
VND
FCY
Tờ khi hải quan tên: Tờ khai hải quan điện tử/ Tờ khai hải quan nhập khẩu ( Không áp dụng cho Dịch vụ nhập khẩu)
49
 Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
50
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết
Ngày giải ngân
51
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
52
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
53
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Hóa đơn thương mại và Hợp đồng/ Đơn đặt hàng và Tờ khai hải quan   HOẶC  Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
54
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Thông báo thanh toán tín dụng chứng từ từ Ngân hàng thụ hưởng khi giải ngân để thanh toán DC mở tại ngân hàng khác
Ngày giải ngân
55
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ HOẶC Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết
Ngày giải ngân
56
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Hóa đơn thương mại và Tờ khai hải quan khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
57
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản Khách hàng ở Ngân hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng
15 ngày kể từ ngày giải ngân
58
Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ
FCY
FCY
Tờ khi hải quan tên: Tờ khai hải quan điện tử/ Tờ khai hải quan nhập khẩu ( Không áp dụng cho Dịch vụ nhập khẩu)
59
Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay cho Khoản vay ngắn hạn  HOẶC  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
60
Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
61
Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
62
Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay cho Khoản vay ngắn hạn  HOẶC  Hóa đơn GTGT từ Công ty hậu cần phát hành cho Người vay và Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng cho Khoản vay trung/ dài hạn HOẶC Hợp đồng thương mại hoặc Đơn đặt hàng khi thanh toán tạm ứng
Ngày giải ngân
63
Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
Hợp đồng xuất khẩu/ Đơn đặt hàng từ Người mua ở nước ngoài/ Thư tín dụng chứng từ    HOẶC    Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết được chấp thuận bởi Ngân Hàng.
Ngày giải ngân
64
Thanh toán chi phí hậu cần 
FCY
VND
Hóa đơn GTGT khi thanh toán tạm ứng
Vui lòng dựa vào hướng dẫn
65
Thanh toán chi phí hậu cần 
VND
VND
Giấy báo nợ khi giải ngân vào tài khoản của Khách hàng ở Ngân Hàng khác trước khi chuyển đến người thụ hưởng.
15 ngày kể từ ngày giải ngân
DANH SÁCH CHỨNG TỪ HỖ TRỢ CHO KHOẢN VAY TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
Điều khoản Loại trừ: Các chứng từng bổ sung được nêu tại bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể được sửa đổi và/hoặc yêu cầu thêm vào từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Ngân Hàng cũng như quy định pháp luật. 
No/ STT
Mục đích thanh toán
Chứng từ yêu cầu
Chứng từ bổ sung sau giải ngân
Thời hạn nộp chứng từ bổ sung sau giải ngân
Ghi chú
1
Thanh toán trong nước
Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước
VHóa đơn giá trị gia tăng
30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
2
Thanh toán nước ngoài
Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài
+ Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
3
Thanh toán trong nước
+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Hóa đơn giá trị gia tăng
30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
4
Thanh toán nước ngoài
+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
5
Thanh toán trong nước
Hóa đơn giá trị gia tăng   
6
Thanh toán nước ngoài
+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
7
Thanh toán trong nước
+ Hóa đơn giá trị gia tăng     + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
8
Thanh toán nước ngoài
+ Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
9
Thanh toán thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm
+ Hóa đơn thuế/ phí vận chuyển/ bảo hiểm hoặc giấy báo nợ + Chứng từ giao dịch liên quan (Hóa đơn thương mại và chứng từ vận tải trong trường hợp yêu cầu)
Tờ khai hải quan (áp dụng cho thanh toán thuế)
 + Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
10
Thanh toán thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm
+ Hóa đơn thuế/ phí vận chuyển/ bảo hiểm hoặc giấy báo nợ + Chứng từ giao dịch liên quan (Hóa đơn thương mại và chứng từ vận tải trong trường hợp yêu cầu) + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Tờ khai hải quan (áp dụng cho thanh toán thuế)
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
11
Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP) tại Ngân hàng VN
+ Chứng từ nhập khẩu và tín dụng thư xuất trình tại Ngân hàng VN + Hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa khách hàng và ngân hàng khác trong trường hợp khách hàng vay VNĐ tại Ngân hàng VN, sau đó sử dụng khoản vay VNĐ để mua ngoại tệ tại ngân hàng khác, rồi chuyển ngoại tệ về lại Ngân hàng VN để thanh toán bộ chứng từ tại Ngân hàng VN
Tờ khai hải quan nhập khẩu (áp dụng cho thanh toán nhờ thu)
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
12
Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP) tại Ngân hàng VN
+ Chứng từ nhập khẩu và tín dụng thư xuất trình tại Ngân hàng VN + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Tờ khai hải quan nhập khẩu (áp dụng cho thanh toán nhờ thu)
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
13
Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP), chuyển tiền (TT) tại ngân hàng khác
+ Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng khác + Thông báo bộ chứng từ phát hành bởi ngân hàng khác (áp dụng cho thanh toán Tín dụng thư, Nhờ thu chứng từ) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Hợp đồng mua bán (áp dụng cho chuyển tiền bằng điện (TT)) + Hợp đồng mua bán ngoại hối giữa khách hàng và ngân hàng khác
Giấy báo nợ/ Bảng sao kê và điện chuyển tiền MT103/ MT202 tại ngân hàng khác
15 ngày kể từ ngày giải ngân
14
Thanh toán Tín dụng thư (LC), nhờ thu (DA/DP), chuyển tiền (TT) tại ngân hàng khác
+ Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng khác + Thông báo bộ chứng từ phát hành bởi ngân hàng khác (áp dụng cho thanh toán Tín dụng thư, Nhờ thu chứng từ) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Hợp đồng mua bán (áp dụng cho chuyển tiền bằng điện (TT)) + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
Giấy báo nợ/ Bảng sao kê và điện chuyển tiền MT103/ MT202 tại ngân hàng khác
15 ngày kể từ ngày giải ngân
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
15
Thanh toán cho nông dân rút tiền mặt
Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn liệt kê tên nông dân và số tiền
+ Giấy báo nợ/ Bảng sao kê + Xác nhận kèm số chứng minh thư của nông dân (cho khoản tiền trên 250 triệu VNĐ)
15 ngày kể từ ngày giải ngân
16
Thanh toán chi phí tiện ích (điện, nước, khí ga, chất thải, dịch vụ mạng)
Hóa đơn/ giấy báo nợ/ chứng từ liên quan
17
Thanh toán chi phí tiện ích (điện, nước, khí ga, chất thải, dịch vụ mạng)
+ Hóa đơn/ giấy báo nợ/ chứng từ liên quan + Hợp đồng xuất khẩu hoặc kế hoạch kinh doanh chứng minh nguồn thu ngoại tệ
+ Khách hàng kê khai trên Thông báo rút vốn nếu khoản vay phục vụ kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; + Hợp đồng/ Đơn đặt hàng/ Tín dụng thư xuất khẩu hoặc chứng từ tương đương (thể hiện giao hàng qua cửa khẩu biên giới Việt Nam) để chứng minh nguồn thu ngoại tệ; Hoặc + Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng;
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Thanh toán trong nước
*** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Thanh toán trả sau: Hóa đơn giá trị gia tăng
Hóa đơn giá trị gia tăng (áp dụng cho thanh toán trả trước)
30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
19
Thanh toán nước ngoài
*** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Thanh toán trả sau:        - Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài        - Hóa đơn thương mại        - Chứng từ vận tải        - Tờ khai hải quan nhập khẩu
(Áp dụng cho thanh toán trả trước) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
20
Thanh toán trong nước
*** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp trong nước + Thanh toán trả sau: Hóa đơn giá trị gia tăng
Hóa đơn giá trị gia tăng (áp dụng cho thanh toán trả trước)
30 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
21
Thanh toán nước ngoài
*** Chứng từ xuất khẩu: + Đơn đặt hàng/ Hóa đơn tạm tính được chấp thuận/ Hợp đồng mua bán hoặc Tín dụng thư phát hành bởi ngân hàng của Bên mua cho người thụ hưởng là Bên bán *** Chứng từ nhập khẩu/ đầu vào: + Thanh toán trả trước: Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài + Thanh toán trả sau:        - Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với nhà cung cấp nước ngoài        - Hóa đơn thương mại        - Chứng từ vận tải        - Tờ khai hải quan nhập khẩu
(Áp dụng cho thanh toán trả trước) + Hóa đơn thương mại + Chứng từ vận tải + Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ Đối với giao hàng bằng đường hàng không/ xe tải: 45 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất + Đối với giao hàng bằng đường biển: 90 ngày kể từ ngày giao hàng trễ nhất
22
 Không áp dụng
Không áp dụng
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Loại hình vay này chỉ áp dụng cho Khoản vay người mua trước khi giao hàng và Khoản vay người mua sau khi giao hàng. Chứng từ yêu cầu như trên, tuy nhiên, hợp đồng mua bán/ đơn đặt hàng được ký giữa bên mua và bên bán được yêu cầu cho tất cả trường hợp.
24
Chỉ áp dụng thanh toán nước ngoài
Loại hình vay này chỉ áp dụng cho Khoản vay người mua trước khi giao hàng và Khoản vay người mua sau khi giao hàng. Chứng từ yêu cầu như trên, tuy nhiên, hợp đồng mua bán/ đơn đặt hàng được ký giữa bên mua và bên bán được yêu cầu cho tất cả trường hợp.
Kế hoạch kinh doanh và Thư cam kết thể hiện thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam của khách hàng
Vietnamese/ Tiếng Việt
Bilingual English & Vietnamese/ Song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
page1_bilingual_header_drp_languageSelection__A1_0
page1_bilingual_header_drp_languageSelection__A1_0_1
Short Term Loan/ Khoản vay ngắn hạn
Trade Loan/ Khoản vay tài trợ thương mại
Medium/ Long Term Loan/ Khoản vay trung/ dài hạn
Trade Medium/ Long Term Loan/ Khoản vay tài trợ thương mại trung/ dài hạn
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1_2
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1_2_3
Drawdown/ Rút vốn vay
Extension/ Gia hạn thời hạn vay
Pre-payment/ Hoàn trả trước hạn vốn vay
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0_1
page1_bilingual_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0_1_2
Yes/ Có
No/ Không
page1_bilingual_body_part2_sub_title_drp_sameLoan__B11_0
page1_bilingual_body_part2_sub_title_drp_sameLoan__B11_0_1
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
On monthly basis/ Trên cơ sở hàng tháng
At the maturity date/ Vào ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
No. of Day (s) / Số ngày
No. of Month (s) / Số tháng
Due date / Ngày đáo hạn
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Fixed for whole loan tenor/ Cố định trong suốt thời hạn vay
Reset after each/ Thay đổi sau mỗi
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 month / 1 tháng
3 months / 3 tháng
Others / Khác
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
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page1_bilingual_body_part6_sub_row16_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part6_sub_row16_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part6_sub_row17_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part6_sub_row18_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part6_sub_row19_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Others(please specify)/ Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_bilingual_body_part6_sub_row20_t1_drp_loanCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Overseas payment for imported goods and/or services supporting export plan via Vietnam border gate/ Thanh toán nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa và/hoặc dịch vụ thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam
Domestic capital demand supporting export via Vietnam border gate/ Đáp ứng nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam
All the Loan/ Toàn bộ khoản vay
Part of the Loan/ Một phần khoản vay
HSBCnet
Paper-based instruction/ Lệnh chuyển tiền giấy
page1_bilingual_body_part3_row_drp_supplier__C5_0
page1_bilingual_body_part3_row_drp_supplier__C5_0_1
Same account for credit loan proceeds/ cùng tài khoản ghi có khoản vay tương ứng
Account No/ Tài khoản khác
page1_bilingual_body_part3_row_drp_additionalAmount__C6_0
page1_bilingual_body_part3_row_drp_additionalAmount__C6_0_1
Same account for credit loan proceeds/ Cùng tài khoản ghi có khoản vay tương ứng
Different account for credit loan proceeds/ Tài khoản khác
page1_bilingual_body_part4_row_drp_debitedFrom__D1_0
page1_bilingual_body_part4_row_drp_debitedFrom__D1_0_1
Vietnamese/ Tiếng Việt
Bilingual English & Vietnamese/ Song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
page1_local_header_drp_languageSelection__A1_0
page1_local_header_drp_languageSelection__A1_0_1
Khoản vay ngắn hạn
Khoản vay tài trợ thương mại
Khoản vay trung/ dài hạn
Khoản vay tài trợ thương mại trung/ dài hạn
page1_local_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0
page1_local_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1
page1_local_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1_2
page1_local_body_part1_row_t2_drp_facilityType__A6_0_1_2_3
Rút vốn vay
Gia hạn thời hạn vay
Hoàn trả trước hạn vốn vay
page1_local_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0
page1_local_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0_1
page1_local_body_part1_row_t2_drp_instructionType__A8_0_1_2
Có
Không
page1_local_body_part2_sub_title_drp_sameLoan__B11_0
page1_local_body_part2_sub_title_drp_sameLoan__B11_0_1
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row1_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row1_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row2_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row2_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row3_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row3_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row4_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row4_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row5_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row5_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row6_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row6_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row7_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row7_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row8_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row8_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row9_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row9_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row10_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row10_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row11_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row11_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row12_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row12_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row13_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row13_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row14_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row14_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row15_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row15_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row16_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row16_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row17_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row17_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row18_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row18_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row19_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
page1_local_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationRate__B9_0_1
1 tháng
3 tháng
Khác
page1_local_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0
page1_local_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1
page1_local_body_part2_sub_row19_applicableRate_applicableRate_drp_applicationrate__B9_0_1_2
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác, vui lòng ghi rõ
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow1_drp_drawdownCurrency__B1_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
VND
USD
EUR
AUD
SGD
JPY
HKD
GBP
CAD
CHF
THB
CNY
Loại tiền khác(vui lòng ghi rõ)
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow2_drp_paymentCurrency__B3_0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
Trên cơ sở hàng tháng
Vào ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec1_Subrow3_drp_interestPeriod__B5_0_1
Số ngày
Số tháng
Ngày đáo hạn
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1
page1_local_body_part2_sub_row20_row1Sec2_subrow3_drp_loanTenor__B6_0_1_2
Cố định trong suốt thời hạn vay
Thay đổi sau mỗi
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