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TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng tại Phuoc & Associates được lập ra để cung cấp dịch vụ 
pháp lý cho một số ngân hàng thương mại và cơ sở dịch vụ tài chính danh tiếng tại Việt 
Nam, tư vấn về việc áp dụng các luật và quy định trong môi trường ngân hàng của Việt 
Nam.

Tuân thủ Quy định

Với kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng về Luật ngân hàng Việt Nam và kinh nghiệm dày dạn của 

chúng tôi khi làm việc với các cơ quan từ trung ương đến địa phương, các cơ sở tài chính ngân 

hàng và phi ngân hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ này của chúng tôi trong việc tuân thủ tất cả 

các lĩnh vực kinh doanh của họ và đưa ra các giải pháp mang tính chất xây dựng.

Thế chấp

ChúngChúng tôi giúp các cơ sở tài chính và các ngân hàng thế chấp trong việc đưa ra các sản phẩm 

thế chấp mới, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, công bố thông tin và các thủ tục thế chấp.

Chúng tôi cũng giúp khách hàng trong các lĩnh vực: (i) thẩm định pháp lý; (ii) cơ cấu tổ chức; (iii) 

các vấn đề giao dịch nợ cụ thể; và (iv) ngăn ngừa và tư vấn về gian lận trong thế chấp.

Tranh tụng Ngân hàng

ChúngChúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc đại diện cho ngân hàng tham gia các vụ tranh tụng tại 

các cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tại Việt Nam. Việc đại diện bao gồm, nhưng không giới hạn, 

cho ý kiến chuyên môn trong việc bảo vệ và theo đuổi các vụ kiện trong các lĩnh vực sau đây: 

trách nhiệm của bên cho vay, sự gian lận về séc, xác định quyền ưu tiên giữ vật thế chấp, tranh 

chấp hợp đồng phụ, tranh chấp về ủy thác, bảo hiểm tín dụng, thư tín dụng, và việc thi hành các 

hợp đồng thế chấp cho vay khác nhau.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI


