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THÔNG BÁO 
(Đính kèm theo Công văn số........../CV-QLN.18 ngày …./12/2018) 

Căn cứ Bộ luật dân sự ban hành ngày 14/06/2015; 

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 

các tổ chức tín dụng; 

Căn cứ các quy định khác của pháp luật; 

Căn cứ Hợp đồng cấp tín dụng số TAT.DN.495.110117 ngày 08/02/2017; Phụ lục hợp đồng số 

TAT.DN.495.110117/PL-01 ngày 08/02/2017; TAT.DN.381.031215 ngày 31/12/2015; 

TAT.DN.443.040615 ngày 5/6/2015 và Phụ lục hợp đồng số TAT.DN.443.040615/SĐBS-01 ngày 

21/9/2015, TAT.DN.443.040615/SĐBS-02 ngày 8/12/2015, TAT.DN.443.040615/SĐBS-03 ngày 

9/12/2015 giữa khách hàng với Ngân hàng TMCP Á Châu; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số TAT.BĐDN.346.091215 ngày 11 và 

12/01/2016; TAT.BĐDN.161.040615 ngày 17/6/2015  và hợp đồng sửa đổi bổ sung số TAT.BĐDN. 

161.040615/SĐBS-01 ngày 29/01/2016 để đảm bảo cho khoản vay của khách hàng; 

Căn cứ các văn bản khác đã được ký kết giữa ACB và Khách hàng; 

Vào năm 2015, 2016 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp các tài sản là bất động 

sản tại 80 Trần Huy Liệu, P.15, Quận.Phú Nhuận, Tp.HCM; 40/30 Trần Não Ấp Bình Khánh 2, 

P.Bình An, Q.2 – TpHCM; 40/28 Trần Não Ấp Bình Khánh 2, P.Bình An, Q.2 – TpHCM để đảm 

bảo nghĩa vụ trả nợ của quý khách hàng tại ACB. Việc thế chấp/cầm cố 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: 

 

80 Trần Huy Liệu, P.15, 

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

40/30 Trần Não Ấp Bình 

Khánh 2, P.Bình An, Q.2 – 

TpHCM 

40/28 Trần Não Ấp Bình Khánh 

2, P.Bình An, Q.2 – TpHCM 

- Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CT01264 

do Sở tài nguyên và môi 

trường Tp.HCM cấp 

ngày 5/7/2010, cập nhật 

thay đổi chủ sở hữu/ chủ 

sử dụng ngày 7/1/2016, 

chi tiết: 

- Thửa đất thế chấp: 

 Diện tích: 1.173,6 

m2 

Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số H00474 do UBND 

Quận 2, Tp.HCM cấp ngày 

29/5/2007, cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/ chủ sử dụng ngày 

26/2/2008, chi tiết: 

 Thửa đất thế chấp: 

 Diện tích: 362,60 m2 

 Tại: 40/30 Trần Não, Ấp 

Bình Khánh 2, P.Bình 

An, Q.2 – Tp.HCM 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất số 129/2007/GCN-

QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND 

Tp.HCM cấp ngày 13/12/2007, 

chi tiết: 

 

 Thửa đất thế chấp: 

 Diện tích: 127,60 m2 

 Tại: 40/28 Trần Não, Ấp 

Bình Khánh 2, P.Bình An, 

Q.2 – Tp.HCM 
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 Tại: 80 Trần Huy 

Liệu, P.15, Q.Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

 Loại đất: đất ở  

 Thửa số: 1, TBĐ: 

23 

- Thời hạn sử sụng đất: 

Ổn định lâu dài 

 

 Loại đất: Đất ở 192,2m2 

và đất trồng cây lâu năm 

170,40m2 

 Thửa số: 506, TBĐ: 3 

 Thời hạn sử dụng đất: Đất 

ở: lâu dài và đất trồng cây 

lâu năm: sử dụng đến 

ngày 29/5/2057 

 Tài sản gắn liền trên đất: 

 Loại tài sản: Nhà ở 

 Số tầng: 2 tầng + hầm + 

áp mái 

 Diện tích xây dựng: 

163,40m2 

 Loại đất: Đất ở 

 Thửa số: 401, TBĐ: 03 

 Thời hạn sử dụng đất: lâu 

dài 

 Tài sản gắn liền trên đất: 

 Loại tài sản: Nhà ở 

 Kết cấu: Tường gạch, sàn 

BTCT, mái ngói 

 Diện tích sàn: 414,00m2 

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 16/11/2018; 07/12/2018 ACB đã thông báo cho các bên liên quan để bàn giao tài sản cho 

ACB nhưng đến nay khách hàng không bàn giao. 

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

1. Đối với tài sản tại 80 Trần Huy Liệu, P.15, Quận.Phú Nhuận, Tp.HCM  

 Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2019 

 Địa điểm tiến hành bàn giao tài sản: tại nơi có tài sản đảm bảo 

2. Đối với tài sản tại 40/30 Trần Não Ấp Bình Khánh 2, P.Bình An, Q.2 – TpHCM, 40/28 Trần 

Não Ấp Bình Khánh 2, P.Bình An, Q.2 – TpHCM 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2019 

 Địa điểm tiến hành bàn giao tài sản: tại nơi có tài sản đảm bảo 

 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 


