DANH SÁCH HỒ SƠ KHI CẦN CUNG CẤP ĐỂ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
ĐƢỢC VAY VỐN HỖ TRỢ NHÀ Ở

Đối tượng là Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang
nhân dân.
Hồ sơ pháp lý:
Sao y hộ khẩu thường trú của hộ gia đình.
Sao y Giấy chứng nhận QSDĐ và Quyền Sở Hữu Nhà ở theo hộ khẩu thường
trú.
- Sao y Sổ tạm trú (Nếu HKTT ngoài TP.HCM) và Sao y sổ BHXH
- Sao y CMND (vợ và chồng).
- Giấy chứng nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình).
- Sao y giấy đăng ký kết hôn.
- Phụ lục số 1 của thông tƣ 07/2013/TT-BXD về việc xác nhận về nơi công
tác và thực trạng nhà ở có xác nhận của đơn vị công tác.
a. Tài sản đảm bảo :
- Sao y hợp đồng mua bán căn hộ, các phục lục đính kèm.
- Photo phiếu thu hoặc giấy tờ ngân hàng (nếu chuyển khoản) của tất cả các đợt
đã thanh toán.
b. Chứng minh thu nhập :
- Sao y hợp đồng lao động, các phụ lục đính kèm (nếu làm việc hưởng lương,
hoa hồng).
- Sao y tất cả các quyết định bổ nhiệm (nếu có) hoặc quyết định tăng lương (nếu
có).
- Sao kê sổ phụ ngân hàng trong 6 tháng gần nhất (nếu trả lương qua ngân hàng).
- Sao y phiếu chi lương và bảng kê lương trong 6 tháng gần nhất có xác nhận của
công ty (nếu trả lương bằng tiền mặt).
-

