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TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
Số...... 

                              Mẫu số 01-MBN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
                        –––––––––––––––––––– 

          . ..., ngày... tháng... năm... .   

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA NỢ 

 
Kính gửi:  Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng  

Việt Nam (VAMC) 
Tên tổ chức tín dụng: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền):    
Chức vụ:  
(Đính kèm Giấy ủy quyền đối với người đại diện theo ủy quyền) 

1.  Đề nghị VAMC mua các khoản nợ theo danh sách đính kèm. Số liệu tổng hợp 
của (các) khoản nợ như sau: 

                                   Đơn vị: đồng, USD,... 

Stt Khoản mục VND USD ... 
1 Tổng giá trị của (các) khoản nợ    

1.1 Dư nợ gốc    
 - Dư nợ gốc nội bảng    
 - Dư nợ gốc ngoại bảng    

1.2 Nợ lãi, phí chưa thanh toán    
2 Tổng giá trị tài sản bảo đảm    
3 Tổng số tiền dự phòng cụ thể đã 

trích lập chưa sử dụng    

4 Giá đề nghị mua nợ    

*(Ghi chú: 1=1.1+1.2) 

2.  Đánh giá tác động của việc bán các khoản nợ xấu cho VAMC:  
- Tác động đến tỷ lệ nợ xấu; 
- Tác động đến hoạt động kinh doanh; 
- Tác động khác. 
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này: (i) Danh sách các khoản nợ xấu đề 
nghị VAMC mua; (ii) Thông tin các khoản nợ và tài sản bảo đảm theo từng khách 
hàng vay; (iii) Danh mục Hồ sơ từng khoản nợ; (iv) Văn bản cam kết; (v) Các hồ 
sơ, tài liệu liên quan đến các khoản nợ. 

Đề nghị VAMC xem xét, mua các khoản nợ nêu trên và thanh toán cho chúng 
tôi bằng trái phiếu đặc biệt. 

Chúng tôi cam kết, các khoản nợ xấu nêu trên thuộc đối tượng và đáp ứng đầy 
đủ điều kiện mua bán nợ theo quy định của pháp luật và các quy định của VAMC. 
Đồng thời cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung uỷ quyền của VAMC (nếu 
có). 

Trân trọng. 

            Đại diện Tổ chức Tín dụng 
         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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                          Mẫu số 01A-MBN 
DANH SÁCH CÁC KHOẢN NỢ XẤU ĐỀ NGHỊ VAMC MUA 

(Kèm theo Giấy đề nghị mua nợ số...... ngày............. ) 

      Đơn vị: đồng, USD,... 

STT Tên khách hàng 

Nợ gốc phải trả của khách hàng 
Tổng nợ lãi, phí 

phải trả của 
khách hàng 

Tài sản bảo đảm 
DPRR cụ thể đã 
trích lập chưa sử 

dụng 

 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 
Trong đó TSBĐ 
là bất động sản 

 

Dư nợ gốc nội 
bảng 

Dư nợ gốc ngoại 
bảng 

Giá bán nợ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1  Khách hàng A               

1.1 HĐTD số… 
VND 
USD 
… 

             

 

1.2  HĐTD số…  
VND 
USD 
… 

             

 

  …               

2  Khách hàng B               

2.1 HĐTD số… 
VND 
USD 
… 

   
 

   

 

2.2 …    
 

   
 

  

Tổng cộng 
VND 
USD 
… 

             

 

Ghi chú:   

- Khoản nợ của khách hàng vay được xác định theo từng hợp đồng tín dụng  

- DPRR cụ thể được trích lập chưa sử dụng được phân bổ cho từng hợp đồng tín dụng 

- (10) = (4) – (9)  

                                                                                                                                             ...... , ngày       tháng       năm       

                 Lập biểu                                                                      Kiểm soát                                                                     Đại diện tổ chức tín dụng 
             (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 01B-MBN 
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VAY, (CÁC) KHOẢN NỢ  

VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM  
 

(Kèm theo Giấy đề nghị mua nợ số... ngày....) 
 1. Thông tin về khách hàng 
- Tên khách hàng vay: ..............   
- Địa chỉ: .............. 
- Người đại diện (đối với tổ chức): ..............  Chức vụ: .............. 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) số ...... 
- Lĩnh vực kinh doanh: .............. 
- Số CMT, hộ chiếu (đối với cá nhân): .............. 
- Mã CIC của khách hàng vay: .............. 
2. Thông tin về (các) khoản nợ như sau:   
- Nhóm nợ: (Các) khoản nợ xấu hiện đang xếp nợ nhóm ......... 
(Chi tiết các khoản nợ theo biểu 01 đính kèm)   

3. Tài sản bảo đảm: 

 Tổng giá trị tài sản bảo đảm được định giá là ...........  đồng. 

(Chi tiết tài sản bảo đảm theo biểu 02 đính kèm) 

4. Đánh giá khả năng thu hồi của khoản nợ (dự kiến) 

+ Thu từ phương án/kế hoạch trả nợ của khách hàng: .............. 

+ Thu từ xử lý tài sản bảo đảm (nếu có): .............. 

+ Thu hồi từ bán nợ cho tổ chức/cá nhân (nếu có): .............. 

+ Thu hồi từ các biện pháp khác (nếu có): .............. 

+ Các biện pháp xử lý nợ của TCTD đã thực hiện: .............. 

5. Tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của khách hàng vay, bên bảo đảm 

+ Tình hình tài chính 

+ Tình hình hoạt động, kinh doanh 

6. Đề xuất giá bán nợ, thời hạn của trái phiếu đặc biệt:  

+ Giá bán nợ:................đồng. 

+ Thời hạn của trái phiếu:......năm. 

                                                                       ...... , ngày       tháng       năm       

     Lập biểu                           Kiểm soát                            Đại diện tổ chức tín dụng 
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Biểu 01: Chi tiết các khoản nợ của khách hàng.............. 
                     (Đơn vị: đồng, USD...) 

TT Khoản nợ Tổng dư 
nợ gốc 

Trong đó Lãi suất 
đang áp 

dụng 
(%/năm) 

Tổng lãi, 
phí chưa 

thanh toán 

Trong đó Số tiền dự 
phòng cụ thể 
đã trích lập 

chưa sử dụng 

Dư nợ gốc 
hạch toán nội 

bảng 

Dư nợ gốc 
hạch toán 

ngoại bảng 
Lãi vay Lãi phạt Phí chưa 

thanh toán 

I Ngắn hạn 

1 

HĐTD số ..  ngày... 
- VND 
- USD 
- ... 

2 

... 
- ... 
- ... 
- ... 

II Trung, dài hạn 

1 

HĐTD số ..  ngày... 
- VND 
- USD 
- ... 

2 
... 
- ... 
- ... 

Tổng cộng: 
- VND 
- USD 
- ......... 

Ghi chú: - Khoản nợ của khách hàng vay được xác định theo từng hợp đồng tín dụng (kể cả hợp đồng hạn mức) 

    - DPRR cụ thể đã trích lập chưa sử dụng được phân bổ cho từng hợp đồng tín dụng 

    - TCTD đóng dấu giáp lai trong trường hợp biểu có nhiều trang 

  Lập Biểu       Kiểm soát     Đại diện TCTD 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Biểu 02: Chi tiết Tài sản bảo đảm của khách hàng.............. 

                         Đơn vị: đồng,... 

STT Tài sản bảo đảm 
Đặc điểm tài sản (mô 

tả TSBĐ) 

Tình trạng pháp lý 
Giá trị định giá khi 

cho vay 
Giá trị định giá tại thời 

điểm gần nhất 
Phạm vi bảo đảm cho 

HĐTD Giấy tờ chứng minh 
QSH 

Đăng ký GDĐB 
số ...ngày... 

I TSBĐ là bất động sản    0 0  

1 HĐBĐ số ngày...    0 0 HĐTD số...ngày.. 

2 HĐBĐ số ngày...    0 0  

 ...    0 0  

II TSBĐ khác    0 0  

1 HĐBĐ số ngày...    0 0  

2 HĐBĐ số ngày...    0 0  

 ...    0 0  

Tổng cộng    0 0  

Ghi chú:   

- TCTD đóng dấu giáp lai trong trường hợp biểu có nhiều trang 

 

 

  Lập Biểu       Kiểm soát     Đại diện TCTD 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 01C-MBN 

DANH MỤC HỒ SƠ (CÁC) KHOẢN NỢ 
Khách hàng vay: .............. 

 
(Kèm theo Giấy đề nghị mua nợ số......... ngày....) 

 

STT Tên hồ sơ Bản gốc/ 
bản sao 

Số 
lượng 

Ghi 
chú 

I Hồ sơ pháp lý khách hàng    

1 Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) Bản sao y 01  

2 
Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu  (đối với cá 
nhân) 

Bản sao y 01  

II Hồ sơ tài chính khách hàng Bản sao y   

1 
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đối với tổ 
chức) 

Bản sao y 01  

III Hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng Bản sao y   

1 
Hợp đồng tín dụng/ hợp đồng ủy thác/ hợp đồng 
mua trái phiếu doanh nghiệp và các phụ lục hợp 
đồng liên quan. 

Bản sao y 01  

2 Quyết định/văn bản phê duyệt cấp tín dụng    

3 Sao kê dư nợ Bản sao y 01  

IV Hồ sơ tài sản bảo đảm    

1 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản Bản sao y 01  

2 
Hợp đồng bảo đảm, phụ lục hợp đồng bảo đảm và 
các tài liệu, hồ sơ có liên quan  

Bản sao y 01  

3 Biên bản định giá gần nhất Bản sao y   

4 Sao kê giá trị TSBĐ Bản sao y 01  

V Hồ sơ xử lý nợ    

1 
Văn bản phê duyệt biện pháp xử lý nợ (điều chỉnh 
lãi suất, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí, xử lý TSBĐ, 
khởi kiện (nếu có)....) 

Bản sao y 01  

2 
Công văn,  biên bản làm việc với khách hàng và 
các cơ quan chức năng về biện pháp xử lý nợ 

Bản sao y 01  

Ghi chú: TCTD có thể giao Chi nhánh cho vay thực hiện sao y 

                                                                            ....., ngày....tháng.....năm....... 

         Lập biểu                         Kiểm soát                   Đại diện tổ chức tín dụng 

     (Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 01D-MBN 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
Số...... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
                    –––––––––––––––––––– 

                                                          ..., ngày... tháng... năm...       

VĂN BẢN CAM KẾT  

Kính gửi: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 

Tên tổ chức tín dụng: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại:            Fax:  
Người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền):    
Chức vụ:  
(Đính kèm Giấy ủy quyền đối với người đại diện theo ủy quyền) 

 Bằng văn bản này, chúng tôi cam kết với VAMC như sau:  

 Các khoản nợ theo Giấy đề nghị mua nợ số......... ngày....... và các phụ lục đính kèm 

thuộc đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức 

và hoạt động của VAMC và khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 

06/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của 

VAMC, cụ thể như sau:  

1. (Các) khách hàng vay còn tồn tại tại thời điểm mua, bán nợ. 

2. (Các) khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của (các) khoản nợ xấu hợp pháp và có hồ sơ, 
giấy tờ hợp lệ. 

3. (Các) khoản nợ không dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi tại 
thời điểm mua, bán nợ. 

4. Tài sản bảo đảm của (các) khoản nợ không có tranh chấp tại thời điểm mua, bán nợ.  

 Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và VAMC về tính đầy 

đủ và chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp và nội dung cam kết nêu trên. 

 
 

 
           Đại diện Tổ chức Tín dụng 

         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 01E-MBN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TỪNG KHÁCH HÀNG 

 Hôm nay, ngày …/…/… tại Trụ sở Công ty Quản lý tài sản, các bên gồm: 

1. BÊN GIAO  : TỔ CHỨC TÍN DỤNG……………….………………… 
Địa chỉ   : ……………………………………………………………… 
Người đại diện : ……………………………… Chức vụ:  
Điện thoại  : ………………………    Fax: ……………………… 
2. BÊN NHẬN :  CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TCTD VIỆT NAM 
Địa chỉ   : ……………………………………………………………… 
Người đại diện : ……………………………… Chức vụ:  
Điện thoại  : ………………… ……..    Fax: ……………… 
Bên giao đã giao và Bên nhận đã nhận những hồ sơ khoản nợ của khách hàng…….như sau: 

Stt Loại hồ sơ/tài liệu 

Thông tin chi tiết 

Số hồ sơ 
Ngày phát 

hành 
Bản 
gốc 

Bản 
sao y 

Ghi 
chú 

I HỒ SƠ THEO MẪU VAMC      

1 Thông tin các khoản nợ và TSBĐ theo từng 
khách hàng 

     

2 Danh mục hồ sơ (các) khoản nợ      
II HỒ SƠ PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG      
1 Giấy đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp      
2 Chứng minh thư nhân dân  (KH cá nhân)      

III HỒ SƠ CẤP TÍN DỤNG CỦA KHÁCH 
HÀNG 

     

1 
Hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp 
đồng mua trái phiếu doanh nghiệp và các phụ 
lục hợp đồng liên quan. 

     

2 Quyết định phê duyệt cấp tín dụng      

3 Sao kê dư nợ của khách hàng      
IV HỒ SƠ TSBĐ KHÁCH HÀNG      
1 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản      

2 
Hợp đồng thế chấp, cầm cố và phụ lục liên 
quan 

     

3 Biên bản định giá gần nhất      

4 Đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có)      

5 Sao kê TSBĐ của khách hàng      

V HỒ SƠ XỬ LÝ NỢ      

1 
Văn bản phê duyệt biện pháp xử lý nợ (điều 
chỉnh lãi suất, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí, 
phát mại TSBĐ, khởi kiện (nếu có)....) 

     

2 Công văn, thông báo làm việc với khách hàng 
và các cơ quan hữu quan về biện pháp xử lý nợ 

     

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.  
                  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                                ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 
                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên) 
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                             Mẫu số 02A-MBN 
                  (Dùng cho một khoản nợ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG MUA, BÁN NỢ 
(Thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt) 

Số:  00/2013/........... 
 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2005; 
 Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 05 năm 2013 về Thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 
 Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam  quy định về  mua, bán và  xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ 
chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam  quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của của Công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Hội đồng thành viên 
Ban hành Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam; Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng thành 
viên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý 
tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Theo thỏa thuận của hai bên, 
 Hợp đồng mua, bán nợ này được lập ngày ..... tháng ..... năm ....... tại Công ty Quản 
lý tài sản, giữa các bên sau đây: 
�  Bên mua nợ: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
- Địa chỉ: Lô E-Vườn Đào, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 
- Điện thoại:      04.62584300             Fax: 04.62584287 
- Mã số thuế:     0106238852 
- Người đại diện: .......................... - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. 

(Theo Giấy ủy quyền số : .............TGĐ ngày ............. của Tổng Giám đốc ). 

- Tài khoản số: 12410005686568  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 
– Chi nhánh Hoàn Kiếm. 
  (Sau đây gọi tắt là Bên A) 

� Bên bán nợ: Ngân hàng………………. 
- Địa chỉ: ............................ 
- Điện thoại: 0913283874           Fax: 0986161886 
- Mã số thuế: 686868  
- Người đại diện: Ông/Bà .............     Chức vụ:  

(Theo Giấy ủy quyền số: .................. của Tổng Giám đốc ). 

- Tài khoản:.................................    tại .......................................  
   (Sau đây gọi tắt là Bên B) 
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Bằng hợp đồng này, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua, bán nợ với nội dung và 
các điều khoản như sau: 
Điều 1. Nội dung mua bán nợ 
1. Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua khoản nợ được quy định tại Khoản 2 Điều 

này và các phụ lục kèm theo hợp đồng này, theo đó Bên B sẽ chuyển giao quyền chủ 
nợ của khoản nợ cho Bên A và nhận trái phiếu đặc biệt do Bên A phát hành.  

2. Khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này có các thông tin như sau: 
a) Hợp đồng tín dụng số: ........................... 
b) Khách hàng vay: 
-  Tên khách hàng: Công ty XXX 

  -  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ....................................... 
-  Địa chỉ: .................................................................................. 

c) Giá trị của khoản nợ:   
Giá trị của khoản nợ được mua bán bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và các 

nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh cho đến ngày có hiệu lực của hợp đồng này. 
Tổng giá trị của khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này tính đến ngày 

......................... là:  
- VND: ............ (Bằng chữ: ..........................). 
- USD : .......................(Bằng chữ: ......................................) 
- … 

d) Nhóm nợ:   
e) Số tiền DPRR cụ thể đã trích chưa sử dụng: .........đồng. 
f) Tổng giá trị tài sản bảo đảm:  ........... đồng. 

3. Giá mua, bán khoản nợ là: .................... đồng (Bằng chữ:  ..................).  
4. Thông tin liên quan đến khoản nợ, các biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ được quy định chi tiết tại Phụ lục 01- HĐMBN và Phụ lục 02 - HĐMBN của Hợp 
đồng này. 

5. Phương thức thanh toán:  
-  Bên A thanh toán cho Bên B bằng trái phiếu đặc biệt do Bên A phát hành  theo quy 

định của pháp luật. 
-  Mệnh giá trái phiếu đặc biệt là: ...... đồng 
-  Thời hạn trái phiếu: ....... năm, kể từ ngày phát hành/ngày hiệu lực của trái phiếu. 
-   Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ. 

6.  Các cam kết, thỏa thuận hoặc bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc nào khác của Khách hàng vay 
với Bên B liên quan đến khoản nợ cũng được chuyển giao cho Bên A đồng thời với 
việc chuyển nhượng khoản nợ.  

Điều 2. Chuyển giao khoản nợ và hồ sơ liên quan đến khoản nợ 
1. Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm và biện pháp 
bảo đảm khác cho khoản nợ xấu được bên B giữ nguyên hiện trạng và chuyển giao cho 
bên A kể từ ngày hợp đồng mua, bán nợ có hiệu lực. Kể từ thời điểm này, Bên A sẽ có tất 
cả các quyền và lợi ích của Bên B đối với Khách hàng vay theo quy định tại các hợp 
đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục kèm theo đã ký, bao gồm nhưng không 
giới hạn: 
a)  Quyền được Khách hàng vay thanh toán nợ gốc, nợ lãi và các khoản phí, chi phí phát 
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sinh từ khoản nợ theo quy định của hợp đồng tín dụng đã ký; 
b)  Quyền được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản bảo đảm của khoản nợ; 
c)  Có các quyền khác theo quy định của hợp đồng này và hợp đồng tín dụng, hợp đồng 

bảo đảm và các phụ lục kèm theo mà Khách hàng vay và Bên B đã ký và quy định 
pháp luật có liên quan. 

2. Bên B có trách nhiệm tiếp tục quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ gốc liên quan đến 
khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này.  
Điều 3. Thanh toán trái phiếu đặc biệt, mua lại khoản nợ đã bán và xử lý số tiền 

thu hồi nợ 
1. Bên B trả lại trái phiếu đặc biệt cho Bên A và nhận lại khoản nợ đã bán trong trường 
hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ theo quy định tại Khoản 10 
Điều 4 của hợp đồng này. 
2. Trái phiếu đặc biệt được thanh toán trong các trường hợp sau: 
a) Số tiền dự phòng rủi ro đã trích lập cho trái phiếu đặc biệt không thấp hơn giá trị ghi 

sổ số dư nợ gốc của khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này đang theo dõi trên sổ 
sách của Bên A, trong đó bao gồm cả các trường hợp sau đây: 
- Bên A bán khoản nợ xấu cho tổ chức, cá nhân, kể cả trường hợp bán lại khoản nợ 
xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt cho Bên B theo giá trị thị trường hoặc giá thoả 
thuận; 
- Bên A chuyển toàn bộ khoản nợ xấu đã mua thành vốn điều lệ, vốn cổ phần của 
khách hàng vay là doanh nghiệp. 

b) Trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán. 
3. Việc mua lại khoản nợ và/hoặc khoản vốn góp, vốn cổ phần tại khách hàng vay khi 
thanh toán trái phiếu đặc biệt thực hiện theo khoản 2 Điều 44 Thông tư 19/2013/TT-
NHNN. 

4. Việc xử lý số tiền thu hồi nợ thực hiện theo Điều 43 Thông tư 19/2013/TT-NHNN. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 
1. Kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên B đối với khoản nợ đã mua; quyền và 

nghĩa vụ đối với các bên tham gia bảo đảm cho khoản nợ theo hợp đồng tín dụng, hợp 
đồng bảo đảm và các thỏa thuận khác (nếu có) liên quan. 

2. Yêu cầu Bên B chuyển giao toàn bộ hồ sơ và hoàn tất các thủ tục chuyển giao quyền 
chủ nợ đối với Khách hàng vay, Bên bảo đảm cho khoản nợ theo hồ sơ mua, bán nợ 
và các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng này. 

3. Yêu cầu Bên B thông báo cho Khách hàng và các bên liên quan của khoản nợ bằng 
văn bản về việc mua, bán nợ này.  

4. Khởi kiện Bên B, Khách hàng vay và các Bên có liên quan vi phạm các cam kết, 
nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng này, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm có 
liên quan. 

5. Yêu cầu Bên B, Khách hàng vay, Bên có nghĩa vụ trả nợ, Bên bảo đảm cung cấp các 
thông tin, tài liệu liên quan đến khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ đã bán cho 
Bên A. 

6. Thay mặt Bên B sử dụng số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua bằng trái 
phiếu đặc biệt mà Bên B được hưởng để trả nợ vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu 
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đặc biệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 và khoản 3 Điều 44 Thông tư 
19/2013/TT-NHNN và quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay tái cấp vốn trên 
cơ sở trái phiếu đặc biệt. 

7. Bên A có quyền thực hiện cơ cấu lại khoản nợ trên cơ sở trao đổi với Bên B theo quy 
định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN. 

8. Tham gia quá trình cơ cấu lại khách hàng vay sau khi góp vốn, mua cổ phần tại khách 
hàng vay là doanh nghiệp theo Thông tư số 19/2013/TT-NHNN.  

9. Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ. Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế 
cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

10.  Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ và thu hồi trái phiếu 
đặc biệt có liên quan đã phát hành cho Bên B theo Điều 19 Thông tư số 19/2013/TT-
NHNN. 

11. Trong trường hợp trái phiếu đặc biệt chưa đến hạn thanh toán, Bên A được bán lại 
khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt cho Bên B theo nguyên tắc thoả thuận 
về điều kiện và giá mua, bán nợ. 

12.  Được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
43 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN và các quy định khác (nếu có). 

13.  Được ủy quyền cho Bên B thực hiện một số hoạt động theo Điều 39 Thông tư số 
19/2013/TT-NHNN và giám sát, kiểm tra bên B trong việc thực hiện các hoạt động uỷ 
quyền của Bên A theo quy định của Pháp luật. 

14. Thanh toán cho Bên B trái phiếu đặc biệt đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
15. Các quyền khác của chủ nợ, bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
1. Nhận trái phiếu đặc biệt từ Bên A theo giá mua, bán nợ đã được thỏa thuận trong hợp 

đồng này và được sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà 
nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Được hưởng số tiền thu hồi nợ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Thông tư số 
19/2013/TT-NHNN. 

3. Chuyển giao đầy đủ toàn bộ hồ sơ của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ 
được mua, bán theo hợp đồng này cho Bên A. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Bên A và Khách hàng vay 
để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ, tài sản bảo đảm của 
khoản nợ đã bán cho Bên A. 

5. Bên B chấp nhận việc Bên A thực hiện cơ cấu lại khoản nợ xấu. 
6. Bên B bảo đảm rằng khoản nợ, tài sản bảo đảm thuộc đối tượng và đủ điều kiện mua, 

bán theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN. 
7. Thanh toán cho Bên A số tiền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN và các quy định khác (nếu có). 
8. Phối hợp chặt chẽ với Bên A trong việc mua, bán và xử lý nợ xấu; cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đề nghị của Bên A. Chịu trách nhiệm toàn bộ thông 
tin, tài liệu cung cấp cho Bên A là đầy đủ, trung thực, chính xác. 

9. Bên B có trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ gốc liên quan đến khoản nợ 
và tài sản bảo đảm của khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này trong trường hợp 
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Bên A ủy quyền cho Bên B theo Điều 3 Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công 
ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.  

10.  Trường hợp sau khi ký kết hợp đồng này mà Bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền có 
yêu cầu giải trình, khắc phục hồ sơ khoản nợ trong giai đoạn trước thời điểm ký kết, 
Bên B có trách nhiệm thực hiện và thông báo với Bên A sau khi thực hiện. 

11.  Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng này, phải thông báo bằng văn bản cho 
Khách hàng vay, Bên có nghĩa vụ trả nợ, Bên bảo đảm và các bên liên quan khác về 
việc mua, bán đối với khoản nợ. 

12.  Được đề nghị mua lại khoản nợ đã bán cho Bên A theo nguyên tắc thỏa thuận về điều 
kiện và giá mua, bán nợ trong trường hợp trái phiếu đặc biệt chưa đến hạn thanh toán.  

13.  Bên B chấp thuận mua lại khoản nợ  và/hoặc khoản vốn góp, vốn cổ phần tại khách 

hàng vay  khi thanh toán trái phiếu đặc biệt theo quy định. 
14.  Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 

53/2013/NĐ-CP. 
15.  Nhận uỷ quyền và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung uỷ quyền của Bên A. 
16.  Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Điều 6. Ủy quyền 
1. Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện một hoặc một số hoạt động quy định tại khoản 2 

Điều 12 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP. 
2. Nội dung ủy quyền thực hiện theo thỏa thuận của các Bên theo hợp đồng ủy quyền 

kèm theo. 
Điều 7. Bảo mật thông tin 
   Các Bên không được phép tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về công việc của mình 

hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến hợp đồng này mà không có sự đồng ý bằng 
văn bản của bên kia, trừ trường hợp thông báo bán nợ gửi cho Khách hàng vay, các 
Bên liên quan và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng để 
thực hiện các quyền của Bên A. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1.  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng này. Trong quá trình 
thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh vướng mắc, tranh chấp, các bên cùng thương 
lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp 
không thương lượng được, thì các bên có quyền khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền để 
giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày phát hành/ngày hiệu lực của trái phiếu đặc biệt 
và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  
a) Theo thỏa thuận của các bên. 
b) Trái phiếu đặc biệt được thanh toán theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này. 

3.  Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 
02 bản, Bên B giữ 02 bản. Các tài liệu, văn bản, hợp đồng ủy quyền kèm theo là bộ 
phận không tách rời hợp đồng này. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
(ký tên, đóng dấu) 

 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 01-HĐMBN                 

Chi tiết khoản nợ(Kèm theo hợp đồng mua, bán nợ số .......... ngày  ..........) 

(Số liệu đến ngày ............... theo báo cáo của Bên B; Ngoại tệ USD được quy đổi theo........ là ..........VND/1USD) 
     Đơn vị: VND, USD... 

Khoản nợ 

 
Tổng giá trị 

khoản nợ 
Tổng dư 
nợ gốc 

Trong đó 
Tổng lãi, phí 
chưa thanh 

toán 

Trong đó Dự phòng cụ 
thể đã trích 
lập chưa sử 

dụng 

Giá mua, bán 
nợ 

Dư nợ gốc 
hạch toán nội 

bảng 

Dư nợ gốc 
hạch toán 

ngoại bảng 
Lãi vay Lãi phạt 

Phí chưa 
thanh 
toán 

HĐTD số ......... 
ngày ............ (Tổng 
quy đổi) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- VND  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- USD  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- ......           
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Phụ lục 02-HĐMBN                 
Phụ lục chi tiết các tài sản bảo đảm (theo báo cáo của Bên B) 

(Kèm theo hợp đồng mua, bán nợ số: ....... ngày ................) 

Đơn vị: VND,... 

TT Tài sản bảo đảm Đặc điểm tài sản 
Tình trạng pháp 

lý 
Giá trị 
TSBĐ 

Phạm vi bảo đảm 

1    Hợp đồng bảo đảm …    

2    Hợp đồng bảo đảm …    

…    Hợp đồng bảo đảm …    

 
Tổng cộng:  
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                      Mẫu số 02B-MBN 
(Dùng cho nhiều khoản nợ) 

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

 
HỢP ĐỒNG MUA, BÁN NỢ 

(Thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt) 

Số:  00/2013/MB1 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2005; 
 Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 05 năm 2013 về 
thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 
Nam; 
 Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam  quy định về  mua, bán và  xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam  quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của của 
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định 16/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Hội đồng thành viên 
Ban hành Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam; Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng 
thành viên Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công 
ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Theo thỏa thuận của hai bên, 
 Hợp đồng mua, bán nợ này được lập ngày ..... tháng ..... năm 1977, tại Công ty Quản lý 
tài sản, giữa các bên sau đây:  
� Bên mua nợ: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

- Địa chỉ: Lô E-Vườn Đào, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. 
- Điện thoại:      04.62584300             Fax: 04.62584287 
- Mã số thuế:     0106238852 
- Người đại diện: ..............                Chức vụ: ........................ 

(Theo Giấy ủy quyền số : ................ ngày .....................................). 

- Tài khoản số: 12410005686568  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – 
Chi nhánh Hoàn Kiếm. 
  (Sau đây gọi tắt là Bên A) 

� Bên bán nợ: Ngân hàng TMCP AAA 
- Địa chỉ: ...................................... 
- Điện thoại: .............................          Fax: ................................. 
- Mã số thuế: .......................... 
- Người đại diện: Ông/Bà ..................     Chức vụ: ............................. 

(Theo Giấy ủy quyền số: ......................................). 

- Tài khoản: ........................               tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
   (Sau đây gọi tắt là Bên B) 
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Bằng hợp đồng này, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua, bán nợ với nội dung và 
các điều khoản như sau: 
Điều 9. Nội dung mua bán nợ 
6. Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua các khoản nợ được quy định tại Khoản 2 Điều 

này và các phụ lục kèm theo hợp đồng này, theo đó Bên B sẽ chuyển giao quyền chủ nợ 
của các khoản nợ cho Bên A và nhận trái phiếu đặc biệt do Bên A phát hành.  

7. Các khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này có các thông tin như sau: 
g) Khách hàng vay: 
-  Tên khách hàng vay: Công ty XXX 
-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................... 
-   Địa chỉ: .................................... 
h) Giá trị của các khoản nợ:   

Giá trị của các khoản nợ được mua bán bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và 
các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh cho đến ngày có hiệu lực của hợp đồng này.  

Tổng giá trị của các khoản nợ tính đến ngày .................... là: 
- VND: ................... (Bằng chữ: .......................) 
- USD:  ................ (Bằng chữ: .................................) 
- ... 

i) Nhóm nợ:  ... 
j) Số tiền dự phòng rủi ro cụ thể đã trích chưa sử dụng: ............. đồng 
k) Tổng giá trị tài sản bảo đảm: .............. đồng 

8. Giá mua bán các khoản nợ. 
Tổng giá mua, bán các khoản nợ là: ........... đồng (Bằng chữ: .................). 

9. Thông tin liên quan đến các khoản nợ, các biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm của các 
khoản nợ, giá mua bán của từng khoản nợ được quy định chi tiết tại Phụ lục 01- 
HĐMBN và Phụ lục 02 – HĐMBN của Hợp đồng này. 

10. Phương thức thanh toán:  
-  Bên A thanh toán cho Bên B bằng trái phiếu đặc biệt do Bên A phát hành theo quy 
định của pháp luật. 
-   Mệnh giá trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu tương ứng với giá mua của từng khoản nợ.  
-  Thời hạn trái phiếu: 05 năm, kể từ ngày phát hành/ngày hiệu lực của trái phiếu. 
-  Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ. 

11. Các cam kết, thỏa thuận hoặc bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc nào khác của Khách hàng vay 
với Bên B liên quan đến các khoản nợ cũng được chuyển giao cho Bên A đồng thời với 
việc chuyển nhượng các khoản nợ.  

Điều 10. Chuyển giao các khoản nợ và hồ sơ liên quan đến các khoản nợ 
1. Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm và biện 
pháp bảo đảm khác cho các khoản nợ xấu được bên B giữ nguyên hiện trạng và chuyển 
giao cho bên A kể từ ngày hợp đồng mua, bán nợ có hiệu lực. Kể từ thời điểm này, Bên A 
sẽ có tất cả các quyền và lợi ích của Bên B đối với Khách hàng vay theo quy định tại các 
hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục kèm theo đã ký, bao gồm nhưng 
không giới hạn: 

d) Quyền được Khách hàng vay thanh toán nợ gốc, nợ lãi và các khoản phí, chi phí phát 
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sinh từ các khoản nợ theo quy định của hợp đồng tín dụng đã ký; 
e) Quyền được hưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản bảo đảm của các khoản 

nợ; 
f) Có các quyền khác theo quy định của hợp đồng này và các hợp đồng tín dụng, hợp 

đồng bảo đảm và các phụ lục kèm theo mà Khách hàng vay và Bên B đã ký và quy 
định pháp luật có liên quan. 

2. Bên B có trách nhiệm tiếp tục quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ gốc liên quan đến các 
khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này.  
Điều 11. Thanh toán trái phiếu đặc biệt, mua lại khoản nợ đã bán và xử lý số tiền thu 

hồi nợ 
1. Bên B trả lại trái phiếu đặc biệt cho Bên A và nhận lại các khoản nợ đã bán trong trường 
hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ/hiệu lực mua, bán đối với một 

hoặc một số khoản nợ theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 của hợp đồng này. 
2. Trái phiếu đặc biệt được thanh toán trong các trường hợp sau: 
c) Số tiền dự phòng rủi ro đã trích lập cho trái phiếu đặc biệt không thấp hơn giá trị ghi sổ 

số dư nợ gốc của khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này đang theo dõi trên sổ sách 
của Bên A, trong đó bao gồm cả các trường hợp sau đây: 
- Bên A bán khoản nợ xấu cho tổ chức, cá nhân, kể cả trường hợp bán lại khoản nợ xấu 
đã mua bằng trái phiếu đặc biệt cho Bên B theo giá trị thị trường hoặc giá thoả thuận; 
- Bên A chuyển toàn bộ khoản nợ xấu đã mua thành vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách 
hàng vay là doanh nghiệp. 

d) Trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán. 
3. Việc mua lại khoản nợ và/hoặc khoản vốn góp, vốn cổ phần tại khách hàng vay khi thanh 
toán trái phiếu đặc biệt thực hiện theo khoản 2 Điều 44 Thông tư 19/2013/TT-NHNN. 

4. Việc xử lý số tiền thu hồi nợ thực hiện theo Điều 43 Thông tư 19/2013/TT-NHNN. 
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 
12. Kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên B đối với các khoản nợ đã mua; quyền 

và nghĩa vụ đối với các bên tham gia bảo đảm cho các khoản nợ theo hợp đồng tín dụng, 
hợp đồng bảo đảm và các thỏa thuận khác (nếu có) liên quan. 

13. Yêu cầu Bên B chuyển giao toàn bộ hồ sơ và hoàn tất các thủ tục chuyển giao quyền chủ 
nợ đối với Khách hàng vay, Bên bảo đảm cho các khoản nợ theo hồ sơ mua, bán nợ và 
các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng này. 

14. Yêu cầu Bên B thông báo cho Khách hàng và các bên liên quan của các khoản nợ bằng 
văn bản về việc mua, bán nợ này.  

15. Khởi kiện Bên B, Khách hàng vay và các Bên có liên quan vi phạm các cam kết, nghĩa 
vụ theo quy định của hợp đồng này, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm có liên quan. 

16. Yêu cầu Bên B, Khách hàng vay, Bên có nghĩa vụ trả nợ, Bên bảo đảm cung cấp các 
thông tin, tài liệu liên quan đến các khoản nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã bán 
cho Bên A. 

17. Thay mặt Bên B sử dụng số tiền thu hồi nợ của các khoản nợ xấu được mua bằng trái 
phiếu đặc biệt mà Bên B được hưởng để trả nợ vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc 
biệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 và khoản 3 Điều 44 Thông tư 
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19/2013/TT-NHNN và quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay tái cấp vốn trên 
cơ sở trái phiếu đặc biệt. 

18. Bên A có quyền thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ trên cơ sở trao đổi với Bên B theo 
quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN. 

19. Tham gia quá trình cơ cấu lại khách hàng vay sau khi góp vốn, mua cổ phần tại khách 
hàng vay là doanh nghiệp theo Thông tư số 19/2013/TT-NHNN.  

20. Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ. Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế 
cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

21.  Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ/hiệu lực mua, bán một 

hoặc một số khoản nợ trong hợp đồng này và thu hồi trái phiếu đặc biệt có liên quan đã 
phát hành cho Bên B theo Điều 19 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN. 

22.  Trong trường hợp trái phiếu đặc biệt chưa đến hạn thanh toán, Bên A được bán lại 
khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt cho Bên B theo nguyên tắc thoả thuận về 
điều kiện và giá mua, bán nợ. 

23.   Được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 
Thông tư số 19/2013/TT-NHNN và các quy định khác (nếu có). 

13.  Được ủy quyền cho Bên B thực hiện một số hoạt động theo Điều 39 Thông tư số 
19/2013/TT-NHNN và giám sát, kiểm tra bên B trong việc thực hiện các hoạt động uỷ 
quyền của Bên A theo quy định của Pháp luật. 

14. Thanh toán cho Bên B trái phiếu đặc biệt đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
15. Các quyền khác của chủ nợ, bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật. 
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
17. Nhận trái phiếu đặc biệt từ Bên A theo giá mua, bán nợ đã được thỏa thuận trong hợp 

đồng này và được sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà 
nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

18. Được hưởng số tiền thu hồi nợ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Thông tư số 
19/2013/TT-NHNN. 

19. Chuyển giao đầy đủ toàn bộ hồ sơ của các khoản nợ và tài sản bảo đảm của các khoản 
nợ được mua, bán theo hợp đồng này cho Bên A. 

20. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Bên A và Khách hàng vay để 
hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến các khoản nợ, tài sản bảo đảm của 
các khoản nợ đã bán cho Bên A. 

21. Bên B chấp nhận việc Bên A thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ xấu. 
22. Bên B bảo đảm rằng các khoản nợ, tài sản bảo đảm thuộc đối tượng và đủ điều kiện 

mua, bán theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN. 
23. Thanh toán cho Bên A số tiền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN và các quy định khác (nếu có). 
24. Phối hợp chặt chẽ với Bên A trong việc mua, bán và xử lý nợ xấu; cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đề nghị của Bên A. Chịu trách nhiệm toàn bộ thông tin, 
tài liệu cung cấp cho Bên A là đầy đủ, trung thực, chính xác. 

25. Bên B có trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ gốc liên quan đến các khoản 
nợ và tài sản bảo đảm của các khoản nợ được mua bán theo hợp đồng này trong trường 
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hợp Bên A ủy quyền cho Bên B theo Điều 3 Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của 
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.  

26.  Trường hợp sau khi ký kết hợp đồng này mà Bên A hoặc cơ quan có thẩm quyền có yêu 
cầu giải trình, khắc phục hồ sơ các khoản nợ trong giai đoạn trước thời điểm ký kết, Bên 
B có trách nhiệm thực hiện và thông báo với Bên A sau khi thực hiện. 

27.  Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng này, phải thông báo bằng văn bản cho 
Khách hàng vay, Bên có nghĩa vụ trả nợ, Bên bảo đảm và các bên liên quan khác về việc 
mua, bán đối với các khoản nợ. 

28.  Được đề nghị mua lại khoản nợ đã bán cho Bên A theo nguyên tắc thỏa thuận về điều 
kiện và giá mua, bán nợ trong trường hợp trái phiếu đặc biệt chưa đến hạn thanh toán. 

29.  Bên B chấp thuận mua lại các khoản nợ xấu và/hoặc khoản vốn góp, vốn cổ phần tại 

khách hàng vay khi thanh toán trái phiếu đặc biệt theo quy định. 
30.  Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 

53/2013/NĐ-CP. 
31.  Nhận uỷ quyền và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung uỷ quyền của Bên A. 
32.  Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Điều 14.  
3. Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện một hoặc một số hoạt động quy định tại khoản 2 

Điều 12 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP. 
4. Nội dung ủy quyền thực hiện theo thỏa thuận của các Bên theo hợp đồng ủy quyền kèm 

theo. 
Điều 15. Bảo mật thông tin 
 Các Bên không được phép tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về công việc của mình hoặc 

bất cứ thông tin nào liên quan đến hợp đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản 
của bên kia, trừ trường hợp thông báo bán nợ gửi cho Khách hàng vay, các Bên liên 
quan và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng để thực hiện 
các quyền của Bên A. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 
1.  Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng này. Trong quá trình 

thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh vướng mắc, tranh chấp, các bên cùng thương 
lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không 
thương lượng được, thì các bên có quyền khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền để giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

2.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày phát hành/ngày hiệu lực của trái phiếu đặc biệt và 
chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  
c) Theo thỏa thuận của các Bên. 
d) Các trái phiếu đặc biệt được thanh toán theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này. 

2. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 
bản, Bên B giữ 02 bản. Các tài liệu, văn bản, phụ lục, hợp đồng ủy quyền kèm theo là 
bộ phận không tách rời hợp đồng này. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
(ký tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 01 – HĐMBN             
 

Chi tiết các khoản nợ (Kèm theo hợp đồng mua, bán nợ số ............ ngày ...................) 

(Số liệu đến ngày .................... theo báo cáo của Bên B; Ngoại tệ USD được quy đổi theo ........ là .......VND/1USD ) 
 

 Đơn vị: VND, USD,... 

TT Khoản nợ 
Tổng giá trị 

khoản nợ 
Tổng dư nợ 

gốc 

Trong đó 
Tổng lãi, 
phí chưa 

thanh toán 

Trong đó Dự phòng 
cụ thể đã 
trích lập 
chưa sử 

dụng 

Giá 
mua, 

bán nợ 
Dư nợ gốc hạch 
toán nội bảng 

Dư nợ gốc hạch 
toán ngoại 

bảng 
Lãi vay Lãi phạt 

Phí chưa 
thanh 
toán 

1 

HĐTD số: 
................(Tổng 
quy đổi) 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    - 
VND 

 
0 0 0 0 0 0 0 

  - USD  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- …...         

… 

HĐTD số……….. 
(Tổng quy đổi) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ……  
0 0 0 0 0 0 0 

  - ……  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- …… 
 

       

Tổng cộng (Quy 
đổi) 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-  VND 
 

0 0 0 0 0 0 0   

- USD 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

- ……           
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Phụ lục 02-HĐMBN 

Chi tiết các tài sản bảo đảm (theo báo cáo của Bên B) 
(Kèm theo hợp đồng mua, bán nợ số: .................. ngày .......................) 

Đơn vị: VND,... 

 

TT Tài sản bảo đảm  Đặc điểm tài sản Tình trạng pháp lý Giá trị TSBĐ Phạm vi bảo đảm  

1 
 Hợp đồng bảo đảm số: ... 
 

    

2 
Hợp đồng bảo đảm số: ... 
 

    

... ......     

Tổng cộng  
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Mẫu số 03-MBN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

Số: ....../2013/UQ1 
 (Liên quan đến việc mua, bán nợ xấu của khách hàng 

Công ty XXX) 

  
Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2005; 

 Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2013 của  Chính phủ về 
thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 
Nam;  
 Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ 
chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Hội đồng thành 
viên ban hành Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức 
tín dụng Việt Nam; Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng 
thành viên Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Căn cứ hợp đồng mua, bán nợ số .............. ngày ..... tháng ......... năm ........... giữa Công 
ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và Ngân hàng ........................... 

Theo thỏa thuận của hai bên, 

Hôm nay, ngày ... tháng .....năm.........., tại Công ty quản lý Tài sản, các bên gồm: 
� Bên ủy quyền: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
- Địa chỉ: .............................................. 
- Điện thoại:      ..............             Fax: ................. 
- Mã số thuế:     0106238852 
- Người đại diện: ....................     Chức vụ: ..................... 
 (Theo Văn bản ủy quyền số ............. ngày .................. ..) 
- Tài khoản số: ....................  tại ............................. 

  (Sau đây gọi tắt là Bên A) 
� Bên được ủy quyền: Ngân hàng TMCP................. 
- Địa chỉ: ....................................... 
- Điện thoại:     ........................     Fax: ................... 
- Mã số thuế:  ....................... 
- Người đại diện: ....................      Chức vụ: .................... 

(Theo Giấy ủy quyền số:............... ngày ................). 
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-  Tài khoản: ........................ tại .................... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
    (Sau đây gọi tắt là Bên B) 

 Sau khi xem xét nhu cầu và khả năng, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng ủy quyền với 
các nội dung như sau: 
Điều 1. Phạm vi và nội dung ủy quyền 
 1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ 
của Bên A liên quan đến Khách hàng và (các) khoản nợ tại hợp đồng mua, bán nợ số 
.............ngày................ đối với các hoạt động sau đây: 

a) Thu hồi nợ, đòi nợ; 
b) Quản lý (các) khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên 

quan đến (các) khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến (các) khoản nợ xấu và 
bảo đảm tiền vay. 
 2. Đối với trường hợp khởi kiện Khách hàng vay và các bên có liên quan đến các tranh 
chấp tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thỏa thuận khác nếu có, 
việc ủy quyền sẽ được thực hiện riêng theo từng vụ việc. 
 3. Bên B không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung được ủy 
quyền nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A. 
Điều 2. Thời hạn ủy quyền 
 Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ có liên quan có 
hiệu lực và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 
 -  Bên B hoàn thành các công việc ủy quyền nêu tại Điều 1 của hợp đồng này. 
 -  Các Bên có văn bản thỏa thuận về việc chấm dứt ủy quyền. 
 -  Các trái phiếu đặc biệt liên quan đến hợp đồng ủy quyền này đến hạn thanh toán. 
 -  Bên A có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ theo quy định tại 
khoản 10 Điều 4 của hợp đồng mua bán, nợ. 
 -  Bên A có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo quy định tại 
khoản 4 Điều 3 của hợp đồng này.  

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Bên A 
1. Yêu cầu Bên B báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động được ủy 

quyền. 
2. Yêu cầu Bên B thực hiện các hoạt động được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng 

ủy quyền và quy định của pháp luật. 
3. Yêu cầu Bên B khắc phục, sửa chữa, bồi thường tổn thất do vi phạm hợp đồng ủy 

quyền, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền. 
4. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, khởi kiện ra tòa án nếu 

Bên B vi phạm hợp đồng uỷ quyền theo quy định của pháp luật. 
5. Báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 

trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Bên B. 
6. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.  
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Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Bên B 
1. Báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, đầy đủ, kịp thời ngay khi có phát sinh 

liên quan đến hoạt động được ủy quyền hoặc theo yêu cầu của Bên A về thực hiện nội dung 
ủy quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin tài liệu, báo cáo cung cấp cho 
Bên A. 

2. Hợp tác và chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong quá trình thực hiện hoạt động 
được ủy quyền  

3. Thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của Bên A nhằm bảo đảm an toàn tài sản, khắc phục 
những sai phạm và bồi thường tổn thất cho Bên A do vi phạm hợp đồng ủy quyền, quy định 
của pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền. 

4. Quản lý và lưu trữ toàn bộ các tài liệu, hồ sơ tín dụng gốc liên quan đến (các) khoản 
nợ được mua, bán tại hợp đồng mua, bán nợ theo quy định của pháp luật về cấp tín dụng và 
của Bên B.  

5. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên A trong phạm vi nội dung ủy quyền 
đối với khách hàng vay và các bên liên quan. 

6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng này, Bên B phải thông báo 
cho Khách hàng vay, Bên có nghĩa vụ trả nợ, Bên bảo đảm và các Bên liên quan về nội dung, 
hoạt động được Bên A ủy quyền.  

7.  Bên B phải chuyển các khoản tiền thu được phát sinh từ (các) khoản nợ theo Hợp 
đồng ủy quyền này vào tài khoản của Bên A mở tại Bên B 

8. Không nhận thù lao từ Bên A trong quá trình thực hiện các nội dung ủy quyền được 
nêu trong hợp đồng ủy quyền này. 

9. Chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung 
ủy quyền. 

10. Các quyền và trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 
53/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật. 
Điều 5. Điều khoản thi hành 
 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa 
và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. 
 2. Hai bên cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu có phát sinh vướng mắc, 
tranh chấp thì hai bên sẽ giải quyết trên tinh thần thương lượng, bình đẳng, tôn trọng quyền 
và lợi ích hợp pháp của nhau. Trường hợp không tự giải quyết được thì mỗi bên đều có 
quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 3. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 
bản, Bên B giữ 02 bản. 

      BÊN ỦY QUYỀN                              BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
          (Ký tên và đóng dấu)                (Ký tên và đóng dấu) 

 


