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GIÚP NGÂN HÀNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI 

SẢN ĐẢM BẢO CỦA NHỮNG KHOẢN VAY KHÔNG HIỆU QUẢ 

Chúng tôi hiểu rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang gặp những vấn 

để nghiêm trọng về tỷ lệ nợ xấu tăng cao, theo ước tính của một số tổ 

chức giá trị nợ xấu của Việt Nam trong hoảng 7 – 10 tỷ USD. 

Chúng tôi giúp bạn 
giải quyết khó khăn 
Chúng tôi có kinh nghiệm hàng đầu 

Việt Nam trong việc cung cấp dịch 

vụ thẩm định giá trị tài sản và tư vấn 

tài chính doanh nghiệp. Thẩm Định 

giá AAA là một trong những đơn vị 

được Bộ Tài chính cấp phép hành 

nghề thẩm định giá trị tài sản theo 

quy định của pháp luật Việt Nam, và 

cũng là thành viên của nhiều tổ 

chức hành nghề thẩm định giá uy 

tín trong nước và quốc tế. Được thị 

trường ghi nhận là một tổ chức xác 

định giá trị của các loại tài sản như; 

bất động sản, động sản, giá trị 

doanh nghiệp và giá trị tài sản vô 

hình hàng đầu Việt Nam. 

 

Sử Dụng Phương Pháp Thẩm 
Định Giá Chính Xác Và Hiệu 
Quả 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế về nhu 

cầu thẩm định giá trị các tài sản 

đảm bảo của những khoản vay 

không hiệu quả hoặc nợ quá hạn 

nhằm mục đích thực hiện giải pháp 

tài chính, giãn nợ, bán phát mãi tài 

sản của những khách hàng là ngân 

hàng sử dụng dịch vụ thẩm định giá 

của chúng tôi trong vòng 02 năm 

gần đây. Chúng tôi đã phát triển sản 

phẩm chuyên biệt “ xác định giá trị 

tài sản đảm bảo” của nợ xấu để 

giúp khách hàng đưa ra những giải 

pháp  thu hồi vốn hoặc quản lý nợ xấu 

hiệu quả. 

 

 



 

Giải pháp cho từng 
tài sản có tính đặc 
thù khác nhau 
Sản phẩm dịch vụ đa dạng để đáp ứng được 

những yêu cầu khác nhau và phức tạp của khác 

hàng 

Phân loại tài sản đảm 
bảo theo nhóm: 
Chúng tôi nghiên cứu và 
đánh giá về tài sản sản 
đảm bảo của những khoản 
nợ không hiệu quả mà 
khách hàng yêu cầu thẩm 
định giá sau đó xây dựng 
phương  pháp luận độc lập 
dựa trên những đặc thù 
của từng trường hợp cụ 
thể để đưa ra cho khách 
hàng những giải pháp cần 
xác định cho tài sản. 

Xác định giá trị tài sản 
cho khoản nợ cần thực 
hiện giải pháp tài chính: 
Với những tài sản đảm 
bảo của khoản nợ không 
hiệu quả cần thực hiện 
giải pháp tài chính do 
ngân hàng đề xuất. Chúng 
tôi giúp ngân hàng thực 
hiện thẩm định lại giá trị 
tài sản đảm bảo trước khi 
thực hiện tái cấu trúc lại 
hợp đồng nợ nhằm đảm 
bảo quyền lợi của ngân 
hàng trong việc tiếp tục 
thực hiện hợp đồng với 
khách hàng. 

ĐỘI NGŨ 

CHUYÊN GIA 

HÀNG ĐẦU 

Chúng tôi cam kết hợp tác và 

phục vụ khách hàng với chất 

lượng dịch vụ tốt nhất. 

Xác định giá trị tài sản 
đảm bảo của nợ xấu để 
phát mãi tài sản thu hồi 
vốn cho ngân hàng: 
Ngoài nghiệp vụ thẩm 
định giá, Thẩm Định giá 
AAA có các đối tác chiến 
lược là Công ty bán đấu 
giá tài sản và Công ty luật 
uy tín hàng đầu Việt Nam 
để giúp khách hàng sau 
khi xác định được mức 
giá phát mãi tài sản, sau 
đó thực hiện quy trình bán 
đầu giá cũng như xử lý 
những vấn đề liên quan 
đến tài sản để thu hồi 
nguồn vốn nhằm tránh 
thiệt hại. 

 

Địa chỉ: 1109 Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, KĐT 
Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội 
Tel: 84-4-62812043 - Fax 84-4-62812043 
Email: service@thamdinhgiaaaa.com 
Website: www.thamdinhgiaaaa.com 
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