
                                                      Customer Application  
ABC First Inc                                        
10240 Westminster Ave, Suite 204. Garden Grove CA 92843 Tel: (714) 804-5678 / (949) 538 –5678 

Social Security (Số An Sinh Xã Hội) 
 
 

Date of Birth (Ngày Sinh) 
 

Date (Ngày) 

Driver’s License (Số ID Tiểu Bang) 
 

License Plate # and State (Bảng Số Xe 
va Tiểu Bang) 
 

Make/Year (Đời) /Model (Kiểu) /Vin/Color 
 

Loan Purpose (Mục Đích Vay Vốn):     
                                                   ___ Personal Use (Sử Dụng Cho Cá Nhân)               _____ Business Use(Sử Dụng Cho Doanh Nghiệp) 
 
Statement of Intended Purposes (Mục Đích Vay Vốn ) (Business Loan  Only) _____________________________________ 

 

Name (Tên):  ______________________________________________________________________________________________ 
                                               First (Tên)                                     Middle (Tên Đệm)                                           Last (Họ) 
 
Address (Địa Chỉ): __________________________________________________________________________________________ 
                                               Street (Đường)                            City  (Thành Phố)                               State  (Tiểu Bang)   Zip (Mã Bưu Điện) 
   
Home/Cell Phone Number (Điện Thoại Liên Lạc): _______________________Email (E-mail): _____________________________ 
 
Are you (Bạn Đang):       ___ Own your resident (Sở Hữu Nhà)             ____Renting your resident (Thuê Nhà)  
       
Employer (Tên Công Ty Nơi Làm Việc): ___________________________ Position (Chức Vụ): _____________________________    
                                                                                          
Employer Address (Địa Chỉ Công Ty): __________________________________________________________________________ 
 
Employer’s Phone Number (Số Điện Thoại Công Ty): _______________________Date Hired (Ngày Mượn): _________________ 
 
Are you (Bạn Đang Làm):       ____Full Time(Nguyên Ngày)     ____Part Time (Nửa Buổi)                              
                                                                                                                     Monthly Income (Thu Nhập Hàng Tháng): ________________              
 
Have you filed for bankruptcy (Bạn Đã Từng Xin Phá Sản Chưa)?      _____ Yes (Có)            _____No (Không) 
 
Reference (NgườI Liên Hệ Khi Khẩn Cấp) 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 
 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 
 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 



CO-APPLICANT (NGƯỜI NỘP HỒ SƠ CHUNG) 

Name (Tên):  _______________________________________________________ SSN (Số An Sinh Xã Hội): __________________    
                                First (Tên)                  Middle (Tên Đệm)                Last (Họ)                                                               
 
Address (Địa Chỉ): _________________________________________________________________________________________ 
                                               Street (Đường)                            City  (Thành Phố)                             State  (Tiểu Bang)   Zip (Mã Bưu Điện) 
 
Home/Cell Phone Number (Điện Thoại Liên Lạc): _______________________Email (E-mail): _____________________________ 
 
Are you (Bạn Đang):       ___ Own your resident (Sở Hữu Nhà)             ____Renting your resident (Thuê Nhà)  
       
Employer (Tên Công Ty Nơi Làm Việc): ___________________________ Position (Chức Vụ): _____________________________    
                                                                                          
Employer Address (Địa Chỉ Công Ty): __________________________________________________________________________ 
 
Employer’s Phone Number (Số Điện Thoại Công Ty): _______________________Date Hired (Ngày Mượn): _________________ 
 
Are you (Bạn Đang Làm):       ____Full Time( Nguyên Ngày)     ____Part Time (Nửa Buổi)                              
                                                                                                                      Monthly Income (Thu Nhập Hàng Tháng): ________________              
 
Have you filed for bankruptcy (Bạn Đã Từng Xin Phá Sản Chưa)?      _____ Yes (Có)            _____No (Không) 
 
Reference (NgườI Liên Hệ Khi Khẩn Cấp) 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 
 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 
 

Local contact not living in your home (NgươÌ Liên hệ 
không sống cùng nhà) 
 

Phone Number (Số Điện Thoại) 

Address (Địa Chỉ) 
 

 
 
ARBITRATION:  Arbitration is a means for legal matters between parties to be resolved by a neutral arbitrator rather than a 
Court.  This Company has a policy of arbitrating all claims, demands, and disputes which cannot be resolved in a small claims 
tribunal; including the scope and validity of this arbitration provision and any right you may have to participate in an alleged 
class action (hereinafter "dispute(s)"). All customer agreements contain another arbitration provision that supersedes this 
arbitration provision and governs the resolution of disputes.  However, if you do not enter into a customer agreement with 
us, then this arbitration provision governs the resolution of disputes. You agree that YOU ARE WAIVING YOUR RIGHT TO 
HAVE A TRIAL BY JURY to resolve disputes against us, our agents and/or owners. The Federal Arbitration Act governs this 
arbitration provision.  If either party has a dispute, they must notify the other in writing of the dispute. You have the right to 
select any of the following arbitration organizations, which will govern the arbitration under its consumer rules: American 
Arbitration Association (l-800-778-7879) http://www .adr.org or JAMS ADR (1-800-352-5267) http://www.jamsadr.com , and 
we will advance all of the expenses associated with the arbitration, including the filing, administrative, hearing and 
arbitrator's fees. You will be responsible for your attorney's fees, if any. Any appeal of a judgment from a small claims  

http://www.adr.org/
tel:%281-800-352-5267
http://www.jamsadr.com/


tribunal shall be resolved by binding arbitration. The arbitrator shall not conduct class arbitration. The arbitration hearing 
will be conducted in the county in which this Customer Information Sheet was signed. 
 
CALIFORNIA RESIDENTS:  As required by law, you are hereby notified that a negative credit report reflecting on your 

credit record may be submitted to a credit reporting agency if you fail to fulfill the terms of your credit obligations. 

JOINT APPLICANTS (if applicable): lf this is a joint application, both applicants acknowledge and agree that joint applicants may 
have only one transaction outstanding at a time and that their incomes may be aggregated for the purpose of determining 
transaction approval. Additionally, joint applicants acknowledge and consent that their joint account information may be shared 
with the other joint applicant. Joint applicants must be on the same checking account and live in the same household. Married 
applicants are not required to file joint applications. 

INDIVIDUAL APPLICANT: If this is not a joint application, then I understand and acknowledge that I am voluntarily requesting 
credit on my own behalf. 

APPLICATION FOR TITLE LOAN: If you are applying for a title loan, then by signing below, you acknowledge and agree that we, 
our agents and employees, may verify from your motor vehicle records the accuracy of the personal infom1ation you provide to 
us and if such information is not correct or no longer correct to obtain correct information but only for purposes allowed by law. 

RELEASE OF INFORMATION TO ABC FIRST INC: I promise that the information I have provided on this form is correct. I authorize 
complete verification of all information that have provided as well as understand that this information may be used to verify 
certain past and/or current credit or payment history information from third party source(s). You may contact any person or 
company listed above, and I fully release all parties from all liability for any damage that may result. My (our) signature(s) below 
indicates that for purposes of verification, I(we) voluntarily waive the protection of all privacy laws and affirmatively authorize 
ABC FIRST INC to disclose the information on this form and any additional information ii may have collected about me (us) to 
third parties as necessary in order to receive financial services or products that ABC FIRST INC offers from those third parties. 
This application may be rejected if any information provided above is found to be false. I acknowledge that I have received and 
understand my rights under the attached Privacy Policies. 

APPLICATION FEE: The Borrower shall pay the Lender a fully earned and non-refundable application fee of 3% of Loan Amount if Loan amount 
is more than $5000.01, due and payable upon the execution of this Agreement once approval. 

Processing FEE:  The Borrower shall pay the Lender a fully earned and non refundable processing fee of $75. DMV fee of $15 for all auto/auto 
title loans. 

REFERRAL: You have been referred to us by ______________________________. If you are approved for the loan, we may pay a 
fee to __________________________ for the successful referral.  ABC First Inc, and not __________________________is the 
sole party authorized to offer a loan to you. You should ensure that you understand any loan offer we may extend to you before 
agreeing to the loan terms. If you wish to report a complaint about this loan transaction, you may contact the Department of 
Business Oversight at 1-866-ASK-CORP (1-866-275-2677), or file your complaint online at www.dbo.ca.gov. 

 

I confirm that all information provided is true and correct and that I have read and understand the above statement(s):  

 

 

 

______________________________________             _____________________________ 

                Applicant's Signature                                                                Date 

 

 

_____________________________________             _____________________________ 

             Joint  Applicant's Signature                                                          Date 

 

 

 

 

http://www.dbo.ca.gov/


CREDIT REPORT AUTHORIZATION AND RELEASE 

(BÁO CÁO TÍN DỤNG ỦY QUYỀN VÀ PHÓNG THÍCH) 

 

Name (Tên): _____________________________________________________________________________________ 

Date of Birth (Ngày sinh):  __________________________________________________________________________ 

Address (Địa Chỉ): ________________________________________________________________________________ 

SSN (Số An Sinh Xã Hội)：__________________________________________________________________________ 

Name (Tên): _____________________________________________________________________________________ 

Date of Birth (Ngày sinh):  __________________________________________________________________________ 

Address (Địa Chỉ): ________________________________________________________________________________ 

SSN (Số An Sinh Xã Hội)：__________________________________________________________________________ 

Authorization is hereby granted to ____ABC GRAND INC____ to obtain a standard factual data credit report through 

a credit reporting agency chosen by __ABC GRAND INC__ . 

My signature below authorizes the release to the credit reporting agency a copy of my credit application, and 

authorizes the credit reporting agency to obtain information regarding my employment, savings accounts, and 

outstanding credit accounts (mortgages, auto loans, personal loans, charge cards, credit unions, etc). Authorization is 

further granted to the reporting agency to use a photostatic reproduction of this authorization if necessary to obtain 

any information regarding the above-mentioned information. 

Applicants hereby request a copy of the credit report obtained with any possible derogatory information be sent to 

the address of present residence, and holds __ ABC GRAND INC___ and any credit reporting organization harmless in 

so mailing the copy requested. 

Any reproduction of this credit report authorization and release made by reliable means (for example, photocopy or 

facsimile) is considered an original. 

 

**NOTE: PLEASE INCLUDE A COPY OF A VALID DRIVERS LICENSE** 

 

 

Print Name: ______________________Borrower's Signature:____________________Date      
 
 
 

  
Print Name: ______________________Borrower's Signature:_____________________Date      

 
 
 



 

 
SƯ ĐIỀU ĐÌNH:  Sự điều đình là một phương tiện cho các vấn đề pháp lý giữa các bên được giải quyết bởi một trọng tài trung lập 

hơn là một Tòa án.  Công ty này có phương cách điều đình tất cả các yêu sách, yêu cầu và tranh chấp mà không thể giải quyết 

được trong một Tòa án nhỏ; bao gồm phạm vi và hiệu lực của điều khoản điều đình này và bất kỳ quyền lợi nào bạn có thể bị lôi 

kéo vào một hành động bị cáo (sau đây gọi là "tranh chấp"). Tất cả các thỏa thuận của khách hàng nếu có một điều khoản điều 

đình khác thì thay thế cho điều khoản quy định điều đình này và quản trị việc giải quyết các tranh chấp.Bạn đồng ý rằng BẠN 

CHẤP NHẬN TỪ BỎ QUYỀN LỢI CỦA BẠN ĐỂ CÓ MỘT VỤ THƯA KIỆN CÓ BAN BỒI THẨM để giải quyết các tranh chấp chống lại 

chúng tôi, các đại lý và / hoặc chủ sở hữu của chúng tôi. Đạo luật Trọng tài Liên Bang (The Federal Arbitration Act) chi phối điều 

khoản trọng tài này. Nếu một trong hai bên có tranh chấp, họ phải thông báo cho dối phương bằng văn kiện về tranh chấp. Bạn 

có quyền chọn bất kỳ tổ chức trọng tài nào sau đây, họ sẽ quản trị việc điều đình theo các quy tắc của người tiêu dùng:  American 

Arbitration Association (l-800-778-7879) http://www .adr.org or JAMS ADR (1-800-352-5267) http://www.jamsadr.com, và chúng 

tôi sẽ trả trước tất cả các chi phí liên quan đến điều đình, bao gồm cả phí nộp đơn, hành chính, điều trần và trọng tài. Bạn sẽ chịu 

trách nhiệm về phí luật sư của bạn, nếu có. Bất kỳ kháng cáo nào về phán quyết từ một tòa án nhỏ sẽ được giải quyết bằng một 

trọng tài ràng buộc. Trọng tài viên sẽ không tiến hành trọng tài vụ kiện tập thể. Buổi điều trần trọng tài sẽ được tiến hành tại 

quận mà trong đó tờ thông tin khách hàng này đã được ký kết. 

CƯ DÂN CALIFORNIA: Theo yêu cầu của pháp luật, bạn được thông báo rằng một báo cáo tín dụng tiêu cực phản ánh 

trên hồ sơ tín dụng của bạn có thể được gửi đến cơ quan báo cáo tín dụng nếu bạn không đáp ứng các điều khoản về 

nghĩa vụ tín dụng của bạn. 

HỒ SƠ CHUNG (nếu có): Nếu đây là một hồ sơ xin cho vay chung, cả hai người thừa nhận và đồng ý rằng người nộp hồ sơ chung 
có thể chỉ có một giao dịch xuất hiện tại một thời điểm và thu nhập của họ có thể được tổng hợp cho mục đích xác định phê 
duyệt giao dịch. Ngoài ra, người nộp hồ sơ chung thừa nhận và đồng ý rằng thông tin tài khoản chung của họ có thể được chia sẻ 
với người nộp hồ sơ chung khác. Người nộp đơn chung phải có cùng một tài khoản ngân hàng viết được check và sống trong 
cùng một hộ gia đình. Người nộp hồ sơ đã kết hôn không cần nộp hồ sơ xin cho vay chung. 

HỒ SƠ CÁ NHÂN: Nếu đây không phải là một đơn xin cho vay chung, thì tôi hiểu và thừa nhận rằng tôi tự nguyện yêu cầu tín 
dụng cho chính tôi.  

ĐƠN XIN VAY TỪ CHỨNG THƯ:  Nếu bạn xin vay tiền từ chủ quyền xe, sau khi ký tên dưới đây, bạn xác nhận và đồng ý rằng 
chúng tôi và nhân viên của chúng tôi có thể xác minh từ hồ sơ xe của bạn sự chính xác của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp 
cho chúng tôi, và nếu thông tin đó không đúng hoặc không còn chính xác để có được thông tin chính xác nhưng chỉ cho các mục 
đích được pháp luật cho phép. 

PHÓNG THÍCH THÔNG TIN CHO ABC FIRST INC: Tôi hứa rằng thông tin tôi đã cung cấp trên đơn xin cho vay này là chính 
xác. Tôi ủy quyền xác minh tất cả thông tin đã cung cấp cũng như hiểu rằng thông tin này có thể được sử dụng để 
kiểm tra thông tin quá trình thanh toán hoặc tín dụng hiện tại hoặc trước đây từ (các) nguồn của bên thứ ba. Bạn có 

thể liên hệ với bất kỳ người hoặc công ty nào được liệt kê ở trên và tôi hoàn toàn miển trừ tất cả các bên khỏi mọi trách nhiệm 

pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra.Chữ ký của chúng tôi dưới đây cho biết rằng với mục đích xác minh, tôi (chúng tôi) tự 
nguyện từ bỏ việc bảo vệ tất cả các luật riêng tư và cho phép ABC FIRST INC tiết lộ thông tin trên đơn này và bất kỳ thông tin bổ 
sung nào ii có thể đã thu thập được tôi (chúng tôi) cho bên thứ ba khi cần thiết để nhận các dịch vụ hoặc khoản tài chính mà ABC 
FIRST INC cung cấp từ các bên thứ ba đó. Ứng dụng này có thể bị từ chối nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp ở trên được 
cho là sai. Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận và hiểu các quyền của mình theo Chính sách bảo mật đính kèm. 

CHI PHÍ HỒ SƠ: Người vay sẽ thanh toán cho Bên cho vay một chi phí nộp đơn đầy đủ và không hoàn lại là 3% Số tiền vay nếu số 

tiền vay lớn hơn $ 5000.01, đến hạn và phải trả khi thực hiện Thỏa thuận này được chấp thuận. 

CHI PHÍ  XỬ LÝ:  Người vay sẽ thanh toán cho Bên cho vay một khoản phí xử lý đầy đủ và không hoàn lại là $75.00. Phí DMV là 

$15.00 cho tất cả các khoản vay về mua xe / chủ quyền xe. 

NGƯỜI GIỚ THIỆU: Bạn đã được giới thiệu đến chúng tôi bởi ______________________________. Nếu bạn được chấp thuận 

cho khoản vay, chúng tôi có thể trả một khoản phí cho _____________________________ vì dã giới thiệu thành công. ABC 
First Inc là bên duy nhất, và không phải là _____________________________ được ủy quyền để cung cấp khoản vay cho bạn. 

Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ đề nghị cho vay nào mà chúng tôi có thể mở rộng cho bạn trước khi đồng ý với các điều 
khoản vay. Nếu bạn muốn báo cáo khiếu nại về giao dịch khoản vay này, bạn có thể liên hệ với văn phòng Giám Sát Kinh Doanh 

http://www.jamsadr.com/


(Department of Business Oversight) với số 1-866-ASK-CORP (1-866-275-2677), hoặc nộp đơn khiếu nại trên mạng tại www.dbo.ca. 
gov. 

Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là đúng sự thật và chính xác và tôi đã đọc và hiểu (các) điều khoản trên: 

 

 

 

______________________________________             _____________________________ 

              Chữ Ký Người Nộp Đơn                                                                Ngày 

 

 

_____________________________________             ______________________________ 

             Chữ Ký Người Nộp Đơn Chung                                                     Ngày 

 


