
HƯỚNG DẪN SƠ BỘ HỒ SƠ THỦ TỤC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY MUA NHÀ  

1. Đối với hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị: 

1.1 Chứng minh thư cũ (nếu có)/ Căn cước công dân của khách hàng (vợ và chồng) 

1.2 Hộ khẩu thường trú/ Xác nhận thông tin cư trú 

1.3 Đăng ký kết hôn/ Chứng nhận độc thân 

2. Đối với hồ sơ mục đích vay: 

2.1 Phiếu đặt cọc  

2.2 Phiếu tính giá sơ bộ  

2.3 Hợp đồng mua bán nhà (có thể sử dụng bản chụp khi ký hợp đồng) 

2.4 Hóa đơn GTGT (nếu có) 

3. Đối với hồ sơ năng lực tài chính cần chứng minh với ngân hàng 

3.1 Đối với khách hàng có thu nhập từ lương, thưởng tại đơn vị đang công tác cần 

 Hợp đồng lao động (còn hiệu lực) 

 Sao kê tài khoản tại ngân hàng/ Bảng lương đơn vị/ Xác nhận thu nhập của đơn vị nơi 

khách hàng công tác trong vòng 6 tháng gần nhất.  

3.2 Đối với khách hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh 

 Đăng ký hộ kinh doanh (còn hiệu lực) 

 Hồ sơ sổ sách theo dõi bán hàng trong năm tài chính và báo kết kết quả hoạt động kinh 

doanh năm trước. 

3.3 Đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ thuê nhà, thuê xe ô tô 

 Hợp đồng cho thuê nhà, Giấy chứng nhận QSH tên khách hàng 

 Sao kê tài khoản có dòng tiền từ cho thuê nhà/ Giấy giao nhận tiền cho thuê nhà 

3.4 Đối với khách hàng có thu nhập từ công ty (CP, TNHH, TNHH MTV) 

 Giấy đăng ký doanh nghiệp 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm trước, và báo cáo tròn quý năm nay. 

 Một số hợp đồng kinh tế có giá trị của công ty 

 Sao kê tài khoản của cá nhân, công ty trong vòng 1 năm  

4. Một số tài sản tích lũy của khách hàng 

 Một số tài sản đã tích lũy của khách hàng đang hiện hữu 

 


