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THÔNG BÁO 
 

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 tín dụng trung – dài hạn số HNM.CN.01100714 ngày 10/07/2014, Thỏa thuận 

về các điều khoản và điều kiện tín dụng chung số HNM.CN.28.050815 ngày 07/08/2015, Hợp đồng 

cấp tín dụng số HNM.CN.85.050815 ngày 07/08/2015, Thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện 

tín dụng chung số HNM.CN.02.100417 ngày 10/04/2017; Hợp đồng cấp tín dụng số 

HNM.CN.1274.240517 ngày 26/05/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số HNM.CN.1037.080917 ngày 

12/09/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số HNM.CN.1272.240517 ngày 26/05/2017 giữa ông Vũ Thừa 

Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích với Ngân hàng TMCP Á Châu; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng tại Phòng 

Công chứng số 4 tỉnh Hà Nam số công chứng 37, quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/07/2014 

giữa Hộ ông Vũ Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích với Ngân hàng TMCP Á Châu và Cam kết thế 

chấp ký bởi các thành viên trong gia đình ông Vũ Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích để đảm bảo 

cho khoản vay của ông Vũ Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích; 

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

Vào năm 2014, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 34, tờ bản đồ số PL11, thôn 

Sọng Hạ, xã Liêm Sơn, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Hộ ông Vũ 

Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích 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: 

Đối với TSBĐ là bất động sản (Mô tả theo chủ quyền): 

 Diện tích đất thế chấp: 1862 m2 

 Loại đất:  

ONT: 388 m2                                     Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

CLN: 252 m2                                     Thời hạn sử dụng đất: 12/2043 

CHN: 180 m2                                     Thời hạn sử dụng đất: 12/2063 

NTS: 224 m2                                      Thời hạn sử dụng đất: 12/2063 

 Diện tích tài sản gắn liền với đất: 

Diện tích xây dựng : 120 m2 

Diện tích sử dụng    : 360 m2 
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 Loại tài sản: Nhà ở 

 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng tài sản: 

 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BD 509217, số vào sổ cấp GCN: CH 02535, do UBND huyện Thanh Liêm cấp 

ngày 06/07/2011, đứng tên Hộ ông Vũ Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích. 

 Giấy phép xây dựng do UBND xã Liêm Sơn cấp cho ông Vũ Thừa Kiểm ngày 

09/06/2012. 

Do khách hàng vi phạm nghĩa vụ 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 06/12/2018, 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 : 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: Thửa đất số 34, tờ bản đồ số PL11, thôn Sọng Hạ, xã Liêm 

Sơn, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.  

 


