
THÔNG BÁO
C cư Bô luâ d s ba 1 / / 15;

ăn ứ Nghị q yết 42 20 7 QH 4 ngày 2 06 20 7 ủ  Q ố  hội về thí điểm xử ý nợ xấ  ủ  
á  tổ hứ  tín ụng

ăn ứ á  q y định khá  ủ  pháp ật

ăn ứ á  Hợp đồng ấp tín ụng đã ký kết giữ  ng Lã Hồng Thắng và à Lê Thị Minh Đứ  

với Ng n hàng TM P Á h  

ăn ứ Giấy đề nghị ấp thẻ tín ụng ủ  à Lê Thị Minh Đứ , ản á  điề  khoản và điề  kiện  

ử ụng thẻ tín ụng ủ  Ng n hàng TM P Á h , á  văn ản thỏ  th ận giữ  à Lê Thị Minh  

Đứ  và Ng n hàng TM P Á h  về việ  ử ụng thẻ tín ụng

C cư c u s d s l s c c ư :  
9646. , q yển ố 04 TP -S HĐGD ngày 28 20  tại Phòng ng hứng ố , thành phố  
Hà Nội giữ  Ng n hàng TM P Á h  với ng Lã Hồng Thắng và à Lê Thị Minh Đứ  để đảm ảo  
ho khoản v y ủ  ng Lã Hồng Thắng, à Lê Thị Minh Đứ  m kết thế hấp ngày 4 09 20 0

ăn ứ á  văn ản khá  đã đ ợ  ký kết giữ  A  và Khá h hàng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản 

gắn liền với đất ở tại địa chỉ nhà số 9, ngõ 12 Đội Cấn (địa chỉ mới: Nhà số 18, ngõ 100, phố Đội  

Cấn), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của khách 

hàng tại ACB. Việc thế chấp tài sản đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký 

giao dịch đảm bảo theo quy định.

Mô tả tài sản bảo đảm theo chủ quyền: 

      a. Thửa đất thế chấp:

Diện tích đất thế chấp: 43.1m2 (Bốn mươi ba phẩy một mét vuông)

Địa chỉ: Nhà số 9, ngõ 12 phố Đội Cấn (địa chỉ mới: Nhà số 18, ngõ 100, phố Đội Cấn), 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Loại đất: Đất ở 

b. Tài sản gắn liền với đất:

Loại tài sản: Nhà ở.

Tổng diện tích sử dụng: 29,1 m2( Hai mươi chín phảy một mét vuông).

Kết cấu nhà: tường gạch, mái ngói.

Số tầng: 01 tầng

- Giấy tờ pháp lý:  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10101135188 
hồ sơ gốc số 4087.2002.QĐUB/15423.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 11/06/2002 đứng 

tên ông Lã Hồng Thắng và bà Lê Thị Minh Đức.

Do khách hàng vi phạm nghĩa trả nợ theo hợp đồng, ACB đã thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ  

quá hạn và tiến hành xử lý tài sản theo quy định.

Ngày 14/05/2020, ACB đã gửi Công văn số 742/CV-CNTL.20 cho ông Lã Hồng Thắng và bà Lê 

Thị Minh Đức về việc thông báo xử lý tài sản và yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho ACB để tiến 
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hành xử lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay ông 

Lã Hồng Thắng và bà Lê Thị Minh Đức không tự nguyện bàn giao tài sản.

Nay, ACB thông báo sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản theo đúng quy định của pháp luật :

Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tiến hành thu giữ tại địa chỉ: Nhà số 9, ngõ 12 Đội Cấn (địa chỉ mới: Nhà số 18, 
ngõ 100, phố Đội Cấn), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
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