
Dạnh  mục hồ sơ Cách thức kiểm tra lại và chuẩn bị 

I.                   Hồ sơ pháp lý   

Chứng minh nhân dân/hộ chiều của vợ và chồng 

-          Kiểm tra hiệu lực của CMT: Tối đa 15 

năm kể từ ngày được cấp 

-          Đối chiếu thông tin về số CMND, ngày 

cấp, nơi cấp với hộ khẩu và các giấy tờ kèm theo 

khác. 

-          Hình ảnh chụp hoặc bản phô tô rõ nét 

Sổ hộ khẩu/kt3 của vợ và chồng 

-          Kiểm tra về hiệu lực của sổ hộ khẩu: Tối 

đa 15 năm kể từ ngày cấp 

-          Đối chiếu thông tin về tên, địa chỉ, số 

CMND, ngày cấp, nơi cấp trên sổ hộ khẩu và 

CMND 

-          Hình ảnh chụp hoặc bản phô tô rõ nét 

Đăng ký kết hôn 

-          Kiểm tra về tính chính xác của các thông 

tin trên giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thư, 

sổ hộ khẩu 

Xác nhận độc thân nếu chưa kết hôn 
-         Xác nhận độc thân còn hiều lực trong 6 

tháng gần nhất. 

II.                Hồ sơ chứng minh thu nhập   

  

Đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ 

lương 

  

Hợp đồng lao động 

-          Kiểm tra về thông tin tên trên hợp đồng, 

số CMND, điện thoại cơ quan, nơi làm việc 

-          Kiểm tra lại ngày kí hợp đồng có đúng 

không 

-          Thời hạn hợp đồng có đúng không 

-          Hình ảnh chụp hoặc bản phô tô rõ nét 

Xác nhận công tác (nếu mất hợp đồng lao động) 

-          Kiểm tra lại về thông tin tên trên hợp 

đồng, số CMND, điện thoại cơ quan, nơi làm 

việc 

-          Kiểm tra về ngày kí xác nhận 

-          Kiểm tra thông tin về chức vụ, thời hạn 

hợp đồng 

Sao kê tài khoản/Xác nhận lương -          Kiểm tra kĩ về thông tin cá nhân, số 



CMND, ngày cấp, nơi cấp. 

-          Kiểm tra ngày ký xác nhận có phù hợp 

không. 

  

  

  

Đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ cho 

thuê nhà và cho thuê xe 

  

  

Hợp đồng cho thuê nhà/Hợp đồng cho thuê xe. 

Phiếu thu hoặc sao kê tài khoản thanh toán tiền 

thanh toán tiền thuê nhà. 

Lưu ý: Hợp đồng thuê nhà/Hợp đồng thuê xe từ 

6 tháng trở lên thì phải công chứng 

Giấy tờ bản phô tô rõ nét,. 

Thời hạn hợp đồng còn hạn 

  

  

Đối với nguồn thu từ hộ kinh doanh 

  

Sổ sách ghi chép kinh doanh tối thiểu 1 năm gần 

nhất 

Hóa đơn mua hàng/Bán hàng trong 1 năm gần 

nhất 

Sổ sách rõ nét đầy đủ thông tin 

III. Hồ sơ  mục đích sử dụng vốn   

Hợp đồng mua bán nhà viết tay (nếu có) Bản photo công chứng, còn hiệu lực 

Giấy đặt cọc, giấy tờ thanh toán Bản photo, còn hiệu lực 

Hợp đồng mua nhà công chứng Bản photo công chứng, còn hiệu lực 

IV. Hồ sơ tài sản đảm bảo 
Tùy theo tài sản đảm bảo mà hồ sơ sẽ có sự khác 

nhau 

Tài sản đảm bảo là Bất động sản: 

-          Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Bản phô to. Thông tin đẩy đủ, rõ nét khớp với 

chứng minh thư 

Tài sản đảm bảo là xe ô tô Bản phô to. Thông tin đẩy đủ, rõ nét khớp với 

chứng minh thư 



-          Đăng ký xe ô tô 

Tài sản đảm bảo khác: 

-          Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

  

 


