
 

 

 

Giấy vay tiền 

 Cho vay đặc biệt quỹ hỗ trợ tổng hợp 
 

Khoản 

tiền vay 
0.000 yên 

Khoản vay 

tháng 
0.000 yên × tháng 

Thời gian 

vay 
 tháng,  từ tháng  năm  đến tháng năm  

 

 Tôi đã vay khoản tiền ghi trên là tiền cho vay của Cho vay đặc biệt quỹ hỗ trợ tổng hợp. 

 Do đó, tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung tuân thủ nghiêm ngặt được ghi trong giấy vay tiền này và 

hướng dẫn các vấn đề quan trọng, và tuân theo chỉ thị của Quý hội, thanh toán không sai khác theo các điều 

kiện ghi dưới đây. 

 

Ngày   tháng   năm   *Ô do Pháp nhân xã hội phúc lợi tỉnh thành điền vào 

 

Kính gửi Chủ tịch Pháp nhân xã hội phúc lợi Hội đồng phúc lợi xã hội       (tỉnh thành) 

(Người vay)                          

Địa chỉ  

Họ tên                       Đóng dấu  

Ngày tháng năm sinh 

Taisho 

Showa    Ngày   tháng   năm  

Heisei 

 

[Thông tin vay] 

1 Cách nhận tiền cho vay 

 

Bằng cách chuyển vào tài khoản cơ quan tài chính được chỉ định bởi người 

vay. 

2 Thanh toán tiền cho vay 

Thời gian hoãn 

trả tiền gốc  
    tháng (tối đa 12 tháng) 

Thời gian thanh 

toán 
    tháng (tối đa 120 tháng) 

Cách thanh toán 
□ Thanh toán trả góp hằng tháng    

□ Thanh toán một cục 

3 Lãi trả muộn 

Nếu không thanh toán tiền thanh toán cho đến ngày cuối cùng của thời gian 

thanh toán ghi trên, thì sẽ thu lãi trả muộn năm là 3,0% đối với tiền gốc còn 

lại sau khi quá thời gian thanh toán. 

 
[Nội dung lưu ý] 

(1) Bản thân người đăng ký hãy điền vào vạch in đậm ghi trên. 
(2) Thời gian hoãn trả tiền gốc bắt đầu từ tháng sau tháng mà có ngày chuyển tiền. 
(3) Thời gian thanh toán bắt đầu từ tháng sau tháng mà thời gian hoãn trả tiền gốc kết thúc. 
(4) Thanh toán trước thì sẽ là tài khoản cơ quan tài chính do Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh thành 
chỉ định. 

 

Khu vực 
Năm tài 

chính 
Quỹ Mã cho vay Số tiếp nhận  

    
Pháp nhân xã hội phúc lợi 

thành phố quận phố xóm  
 

 


