
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………., ngày… tháng…. năm 20.. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
(V/v: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm mức lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ) 

 
Kính gửi: Ngân hàng/ Công ty ……………… 

  

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;  

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;  

- Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ngân hàng 

nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 

do dịch Covid-19; 

- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Ngân hàng 

nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 

do dịch Covid-19; 

- Căn cứ hợp đồng vay tín dụng số …. Ngày …/…/….. ký giữa Ngân hàng/ Công ty .. 

với Ông/Bà …………………… 
  

Tôi tên là: …………………….   Sinh ngày: …./…./………. 

- CMND/CCCD số: …………………….. do ……………… cấp ngày …./…./…… 

- Thường trú: ……………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………… 

- Nghề nghiệp: …………………….. 

- Số điện thoại: …………………….. 

 Ngày …./…../…. Tôi và Ngân hàng/Công ty ….. có ký kết Hợp đồng vay tín dụng 

số…………... được ký kết vào ngày…/…/….. Theo hợp đồng này thì: 

- Tổng số tiền tôi vay là: ……………….. đồng (Bằng chữ:  ……………. ); 

- Đã giải ngân là: …………………… đồng (Bằng chữ:  ……………. ); 

- Dư nợ hiện tại là: ………………… đồng (Bằng chữ:  ……………. ); 

- Tiền gốc và lãi suất tôi phải đóng hàng tháng là: ……….. đồng (Bằng chữ:  

……………. ); 



Ngoài ra, tôi có đăng ký mở thẻ tín dụng: số thẻ: …. …. tại Ngân hàng………… dư 

nợ thẻ tín dụng hiện là: ……………. đồng (Bằng chữ:  ……………. ); Số tiền phải đóng đến 

hạn là: ………………. đồng (Bằng chữ:  ……………. ); 

Hiện tại, do tình dịch dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến rất phức tạp, gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dẫn đến việc doanh thu, 

nguồn thu nhập của tôi không còn. Điều đó thực sự khiến cho việc thực hiên nghĩa vụ trả nợ 

đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký là vô cùng khó khăn. Số tiền gốc và lãi phải trả cho 

ngân hàng mỗi tháng giờ trở thành một gánh nặng rất lớn cho bản thân tôi cũng như gia đình.  

Căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân và đánh giá khả năng trả nợ, xét thấy bản 

thân đáp ứng đủ các điều kiện để được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại 

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Ngân hàng nhà nước quy 

định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch 

Covid-19. 

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ngân hàng/ Công ty ……………… tạo điều kiện 

xem xét về trường hợp của tôi, hỗ trợ cho tôi về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm mức lãi 

suất ngân hàng hàng tháng và giữ nguyên nhóm nợ trong thời gian từ nay đến ngày liền kề 

sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 để tôi và gia đình 

có thể nhanh chóng sắp xếp trả đủ số nợ với ngân hàng. 

 Kính đề nghị quý Đơn vị quan tâm, xem xét và chấp thuận. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

       Người làm đơn 

 

 

 

      ………………………………… 

 


