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THONG BÁO
V/v: Bàn giao/Thu giü và x� lý tåi sån bão �àm

Kinhgui Bà Trån Th� Kièu Nhung,ông NguyênV�n Trí;

- UBND xä Dwong Xuân H�i, huy�n Châu Thành,tinh Long An;

-UBND Phwong 6, Thành phóTân An, tinh Long An;

-Công an Phwong 6, ThànhphóTân An,tinh Long An;
-Vän phòng ��ng ký �át �ai Thành phó Tân An;

C�n cúB� lu�t dân suc�a Nuóc C�ng hòa xãh�i chù nghia Vi�êt Nam n�m 2015;

C�n cu Nghi quyét 42/2017/QH14 ngay 21/6/2017 cua Quóc hoi vé thí diém xu ly no xáu cua
các TCTD;

CanovNghi dinh
só 163/2006/ND-CP

ngay29/12/2006 c�a Chinh ph� vê giao dioh bào d�m �a
duuoc stia dó), bó sungbôi Nghi dinh só 11/2012/ND-CP ngày 22/02/2012:

C�n cu Thông tu liên tjch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNNngàyO6/6/2014 huóng dán mot só
ván de vé xù ly tài sånb�o d�m;

C�n cu Ngh� dinh 21/2021/NÐ-CP ngày 19/3/2021 quy dinh thi hành B� luât dân suvê b�o ��m
thuc hiên nghïa vu;

C�n c Hop dong tin dung so 0054/2021/HÐTD-OCB-CNngày 08/02/2021 v só
0176/2022/HÐTD-OCB-CNngày 29/03/2022 ký gira OCB và bà Trán Thj Kiêu Nhung, ông
NguyenVän Trií; Giáy dé nghj kiêm Hop �ông mo, sir dung thè tin dung, tài khoån thanh toán
the ghi no và ��ng ký dich vu dành cho khách hàng cá nhân sô 0303ngày 23/06/2021;

C�n cú Hop �ông båo �àm tài sånsó0054.01/2021/BEÐ ngày 03/03/2021 giüa OCB và bà Trân
Thi Kiêu Nhung và ông Nguy�n Vän Tri;

C�n cr thuc trang du no quá hanc�a bà Trân Th�Kiêu Nhung và ông Nguy�n V�n Tri tai OCB.

Ngân hàng TMCP Phuong �ông (OCB)thông báo vói bà Trân Th� Kiêu Nhung vàông Nguy�n Vän
Tri và các quýCo quan vê vi�c bàn giao/ thu giü tài sánbão �ám dê xu lý thu hôi ng vay theo quy
dinh pháp luât vói các n�i dung nhu sau:

1. Bàn giao/thu giütài sån bào ��m duoc mô tà �ây �� dwói �ây:

Tài san båo ��m là Quyên sù dung �át theo Hop �ông bào �àm tài sån só 0054.01/2021/BD

ngày 03/03/2021.

Quyèn su dung dét:

Thua dát:9626.To ban �ò só: 3.

Dien tich: 79,9 m2 (Bàngcho: Bày muoi chin phåy chín mét vuông).

Hin húc sú dung: Sù dung riêng
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Muc dich sù dung dát: �át otai
�ô

thi

Thoi han su dung: Lâu dai.

Dia chi Phuòng 6,thành phóTân An, tinh Long An.

Giay
tò pháp ly: Theo Giáy ch�ng nh�n quyèn sù dung �át, quyèn so h�u nhà � và tâi sán khác

gan liên vói �át só CK 646700 do So Tài Nguyên và Môi Trwong tinh Long An câp ngày
17/10/2017. Câp nhât bién ��ng ch� ch� sù dung/s� h�u ngày03/03/2021

2. Lý do bàn giao/thu giütàisàn bào �àm;

Ban giao/thu giü tài sån bão ��m nêu trên nh�m xu lý �è thanh toán các kho�n no xáuc�a bà
Tran Thi Ki�u Nhung vàông Nguy�n Vän Tri t�i OCB. Tam tinh �én ngày 211e41.0., töng

du ng cùabà
Tràn ThiKièuNhung vàông Nguy�n Vän Tri

tai OCBlà.4.242.222..96.
(Trong dó: No góc là .:.S%.G1:AAA.A;No läi là..GQ..A.34..e.2.f.).

3. Nghiav� �woc bào �àm:

Theo Hop �ông bão �àm tài sån s� 0054.01/2021/BD ngày 03/03/2021 �ã ký giüaOCB vói bà
Tran Thi Kièu Nhung và ông Nguy�n Vän Trí thi toàn b� tài sån bão ��m bà Tràn Th� Kièu Nhung
và ông NguyénVän Tri theo mô tà nêu trên �uoc dùng �é bão ��m cho toàn b� kho�n vay cùa
bà Trân Th� Kiêu Nhung và ông NguyënVän Trí t�i OCB.

4. Thoigianty nguy�n bàn giao tài sån bào �àm:

Sau khi nh�n duoc thông báo này, bên bào �àm có ngh�a vu phôi hop và bàn giao tài sån bãodam nêu trên cho OCB d� x� lý theo �úng thoa thuân c�a các bêntrong hop �ông bão �am ��á

ký kêt và theo quy dinh c�a pháp luât.

Thoi gian: Tói �a 15 ngày kê tür ngày thông báo.

Dia diem: Phwong 6,thành phó Tan An, tinh Long An.

5. Thoigianthyc hi�n vi�c thu giütài sån bào �àm:

Sau khi hét thòi h�n ty nguyên bàn giao tài sån bão �åm theo thông báo này mà bên bão �am
không ty nguyênbàn giao tài sån, OCB s� phôi hop vói co quan có thâm quyên �ê tó chuc thu
gir tài san bão ��m theo quy dinh.

Thoi gian thu girdykién:...A.S./08J80R3.. ***** ***************

Dia diem: Phuong 6,thành phó Tân An, tinh Long An.

Moi chi phí phát sinh trong quá trinh thu gi� nói trên së �uoc coi là chi phi x� lýyno và bên bão
dam/bên vay vón có nghía vu thanh toán cùng vói khon no./.

Trân trong.
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Noi nhân:

- Nhu kinh gui;

-Bên gitTSBÐ (néu có);

- Luu VT.
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