
GIẤY YÊU CẦU HOÀN TRẢ TIỀN 
 

Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) 

 

- Tôi tên: ..……………………………………………….………. … Điện thoại: ……………………….…… 

- CMND/Hộ chiếu số: … ………… cấp ngày:…….…… …  tại Công an: ………………… ………. 

- Hợp đồng vay số: …………………………………………………  ngày ký: ……………..………………… 

- Yêu cầu JIVF hoàn lại số tiền:…………………………………đồng 

   (bằng chữ:……….………………………………………………………………………..…. ..…. ……..….) 

- Lý do hoàn trả: Tiền thanh toán dư         

- Quan hệ giữa Người yêu cầu với Chủ hợp đồng vay:   

 Chủ hợp đồng    

 Quan hệ khác ………………………………….  (đính kèm chứng từ chứng minh mối quan hệ) 

 

 Hình thức nhận tiền:  

 Nhận trực tiếp tại Ngân hàng bằng CMND/Hộ chiếu  

- Tên ngân hàng nhận (ghi rõ tên chi nhánh/ phòng giao dịch):……………… ………………………… 

- Địa chỉ ngân hàng …………………………………………………………………………………… 

 

 Chuyển khoản                        

- Tên người thụ hưởng:……………..………………………………..……………………………… 

- Số tài khoản:……………………..……………………………………………..…………………… 

- Tên ngân hàng thụ hưởng (ghi rõ tên chi nhánh/ phòng giao dịch):…………:…………………… 

- Địa chỉ ngân hàng …………………………………………………………………………………… 

 

 Lưu ý: 

1) Khách hàng nộp kèm bản photo CMND/Hộ chiếu với Giấy yêu cầu này. 

2) Số tiền hoàn trả sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày JIVF nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3) Người nhận chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận lại tiền và JIVF khấu trừ trực tiếp vào số tiền 

hoàn trả. 

4) Phí dịch vụ tại các ngân hàng do ngân hàng quy định; JIVF không chịu trách nhiệm cũng như không 

cần thông báo khi có sự thay đổi từ phía ngân hàng. 

 

Tôi cam kết những thông tin cung cấp như trên là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật 

cũng như không có bất cứ khiếu nại nào đối với yêu cầu này. 

 

Công ty Tài chính TNHH MTV                    Ngày………tháng………năm……  

    Quốc tế Việt Nam JACCS                                                                              Người yêu cầu 

           Duyệt chấp thuận                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

              

           

_________________ 


