Ngày lập phiếu/Date:
PHIẾU YÊU CẦU TRẢ TRƯỚC – TẤT TOÁN NỢ VAY/ PREPAYMENT – PAY UP FORM
Ngày yêu cầu trả trước
hoặc tất toán/ Prepayment
or pay-up date

TÊN KHÁCH HÀNG/
Name
Hình thức tất toán/
Early repayment type
Số hợp đồng vay/
Contract Number

Một phần/Partial



Toàn phần/Full



Ký ngày/ Signed date

Số tài khoản vay/ Loan reference account
Số tiền vay/ Drawdown amount
Số tiền trả trước hoặc tất toán/
Prepaid amount or paid up amount
Lãi phải trả tính đến ngày thanh toán/
Interest payable
Phí thanh toán trước hạn (nếu có)/
Early repayment fee (if any)
Tổng số tiền phải thanh toán/ Total payment amount
(bao gồm gốc + lãi + phí thanh toán trước hạn nếu có)
(incl. principal + interest + early repayment fee if any)
Ghi nợ vào tài khoản/ Debit to Account
Đề nghị hoàn trả giấy tờ pháp lý của tài sản thế chấp/
Return of legal documentations of collateral security

Bằng chữ/ Amount in words:

Có/Yes 

Không/No 

1

Tâm lý muốn hoàn tất việc trả nợ/Debt free mindset

Vui lòng chọn
Please select


2

Cần bán tài sản thế chấp/ Selling secured property



3

Tất toán để vay khoản mới/ Early settlement for new loan arrangement



LÝ DO TRẢ TRƯỚC HẠN HOẶC TẤT TOÁN/ Reasons for prepayment or pay up

4
5
6

Có cân nhắc về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng khác
Considering to use other bank’s products and services
Không hài lòng với dịch vụ của Ngân hàng CommBank Việt Nam
Unsatisfied with CommBank Vietnam services
Không hài lòng với lãi suất vay của Ngân hàng CommBank Việt Nam
Unsatisfied with CommBank Vietnam lending rate
Lý do khác (ghi rõ lý do vào ô bên dưới)/ Others (please specify):

7
8
9






Quý khách có tiếp tục sử dụng dịch vụ của CommBank Việt Nam trong thời gian
tới?/ Would you continue using our bank services in the future?

Có/Yes 
Không/No 

Quý khách có giới thiệu CommBank Việt Nam cho bạn bè, người thân?/ Would you

Có/Yes 
Không/No 

recommend CommBank Vietnam to your friends or relatives?

Đại diện bên vay ký tên

Nhân viên KD kiểm tra & ký

(Customer’s signature)

(BDO check & sign)

Ngày/date:

Bộ phận nghiệp vụ/Operations Dept.
NV xử lý/Inputter

Duyệt/Approver

