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cONG HOA X HOI CHÙ NGHÍA VIET NAM 

DÙc lp Ty do - Hanh phúc Nom t vå thfnh vuong 

Ngan Hang Phusng Dng 

só:..0b12022/TB-OCB TP HO Chi Minh, ngáya.tháng.....n�m 2022 

THONG BÁO 
Vv: Ban giao/Thu gir và xu lý täi sän bào �äm 

Kinh ai -Ong BQ Le Quóc Nhân; 
- UBND phwong 3, qun 8, TP Hò Chí Minh; 
-Công an phuong 3, qun 8, TP Hò Chí Minh; 
Nguwdi có quyên loi nghía vs liên quan. 

Can cù B6 lut dân sy cça Nuóc Công hoa xã hÙi chù ngha ViÇt Nam n�m 2015; 

Can cú Nghi dinh só 163/2006/ND-CP ngay 29/12/2006 cça Chinh pho vé giao dich båo �àm �ä 
duoc sùa dój, bó sung boi NghË �inh só 11/2012/ND-CP ngày 22/02/2012; 

C�n cu Thông tu liên tich 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 huwong dân môt só 
ván de vê xu ly tài sån bão �äm; 

Can cr Hop dong tin dung só ST20011064/2020/TXG/HÐTD ngày 23/05/2020 gita CB vói 
Ong Do Lê Quóc Nhân; 

C�n cu Hop �óng tín dung só ST20023152/202o/TXG/HÐTD ngày 25/9/2020 giüa OCB vói Ong 
Do Lê Quóc Nhán; 

C�n cr Hop �Óng bào �àm tài sån só ST20011064/2020/TXG/HÐTC ngày 23/05/2020 gira OCB 
voi Ong Do Lé Quóc Nhân; 

C�n c thuc trang du ng quá han cça Ong �Ñ Lé Quóc Nhán tai OCB. 

Ngan hàng TMCP Phuong Dông (OCB) thông báo vói Ong �Q Lê Quóc Nhân và các quý Co 
quan vè viÇc bàn giao/ thu gid tài sän bào �àm dé xë lý thu hôi no vay theo quy dinh ph 
các nÙi dung nhu sau 

luat vói 

1. Bàn giao/thu giü tài s£n båo �àm �uye mô tà �ày �ù duói �ây 

Tai san bão �£m là Quyèn sù dång d¥t, quyèn sô hïu nhà o và tài s£n khác gán lièn vói �át 
theo Hop dông bão �£m tài sån só ST20011064/2020/TXG/HÐTC ngay 23/05/2020. 

Dac diém tài sån: 

Quyèn su dung �¥t: 

Thùa dát: 34. Tò bån �ò só: 23. 

Dien tích: 74,4 m2 (Bång chq: Bày muoi bón phày bón mét vuông). 

Hinh thúc sù dung: Sù dung riêng. 

Muc dich sù dung �át: �át ö tai �ô thi. 

Thoi han së dung: Lâu dâi. 

Dja chi: 451A/23 Pham Thê Hién, phwòng 3, qun 8, TP H Chí Minh. 
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Quyèn so hïu nhà ß và tài sån khác gán lièn vÛi dát: 

Dien tich xây dung: 74,4 m2. DiÇn tich sån: 138,5 m2. 

Loai nhà ô: Nhà ô riêng l�. 

Hinh théc so hïu: Sò héu riêng. Cáp (Hang): Cáp 3. 

Giáy tò pháp ly: Theo Giáy chéng nhân quyèn su dung �át quyên so hïu nhà và tài sán khác 

gån lièn vói �át só CO 774371, só vào só cáp GCN: CH03120 do UBND quan 8, TP Hò Chí Minh 

cáp ngày 23/10/2019. 

2. Lý do bàn giao/thu giü tài sån båo �âm; 

Ban giao/thu gi tài sån bão �âm nêu trên nhåm xu ly �è thanh toán các khoàn no xáu cça Ông 

Do Lê Quóc Nhân t¡i OCB. Tam tinh �én ngày 12/6/2022, tong dur no cça Ong �Q Lê Quóc 

Nhan tai OCB là 1,665,049,876 �ông (Trong �ó: No góc là 1,629,627,281 �ông; No läi là 

35,422,595 �òng). 
3. Nghia vy �uroc bào �am: 

Theo Hop �ông bào �äm tài sån só ST20011064/2020/TXxG/HÐTC ngày 23/05/2020 �ã ký gira 

OCB vói Ong �Ñ Lê Quóc Nhân thi toàn bÙ tåi sån b£o �£m cça Ong �o Lê Quóc Nhân theo 

mô tà nêu trên �uoc dùng �e bào �âm cho toàn bÙ khoån vay cça Ong �õ Lê Quóc Nhân tai 

OCB 
4. Thoi gian ty nguyÇn bàn giao tài sån bão �àm: 

Sau khi nhn �uoc thông báo này, bên bão �àm có nghía vå phói hgp và bàn giao tåi sán báo 

dàm nêu trên cho OCB d� xù ly theo dúng thòa thun cça các bên trong hop �Óng bào ��m da 

ký két và theo quy dinh cüa pháp lut. 

Thoi gian: Tói �a 15 ngày ké të ngày thông báo. 

Dja diem: 451A/23 Pham Thé Hien, phuong 3, qun 8, TP Hò Chí Minh. 

5. Thoi gian thyc hiÇn viÇc thu giüï tài sån bào �ám: 

Sau khi hét thòi han ty nguyên bàn giao tài sän bão �£m theo thông báo này mà bên bão �àm 

không ty nguyên bàn giao tài sån, OCB sê phói hop vói co quan có thám quyèn �é tó chéc thu 

gi tài sän bào �àm theo quy dinh. 

Thoi gian thu giü dy kiên: . 

Dja diÃm: 451A/23 Pham Thé Hien, phuòng 3, quân 8, TP Hò Chí Minh. 

Moi chi phi phát sinh trong quá trinh thu giï nói trên sé �uoc coi là chi phí xë lý no và bên b£o 

dam/bên vay vón có nghia vu thanh toán cùng vói khoån no./. 

Tran trong. 

NGAN HANG TMCP PHUONG �ÔNG 

TUQ. TONG GIÁM DÓCc, 

Nod nhan: o:00028. 
NGAN HANS - Nhu kinh goi; 
DHUONG MAI CcAN 
PHUONG ONG 

CHI N 
nHANH PriO 

APHONG GIAODEH 
PHAM VAN HA 

-Ben gi TSBD (néu có); 
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