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Thể lệ
chương
trình
khuyến mãi

• Đối tượng

• Đối với khách hàng cá nhân/Hộ gia đình

- KH bán lẻ (bao gồm KH cá nhân/ Hộ gia đình và doanh nghiệp siêu
vi mô) có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng và sản xuất
kinh doanh theo danh mục sản phẩm dịch vụ thuộc CTKM.

- Các sản phẩm cho vay phục vụ tiêu dùng và SXKD, ngoại trừ các
sản phẩm cho vay theo hình thức thẻ tín dụng, Cho vay CMTC, Cho
vay có bảo đảm đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm/GTCG
do NHCT phát hành; Cho vay có đảm bảo trong đó TSBĐ là sổ thẻ
tiết kiệm/GTCG VNĐ do NHCT phát hành chiếm từ 70% giá trị khoản
vay, cho vay tiêu dùng CBCNV không TSBĐ, Cho vay kinh doanh/đầu
cơ BĐS, chứng khoán.

- Khách hàng có xếp hạng tín dụng từ A trở lên
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Đối tượng
khách
hàng

CHUNG SỨC THÀNH CÔNG

LÃI HÈ GIẢM NHIỆT

- Khách hàng không có nợ xấu tại bất kỳ TCTD nào.
- Đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng hiện hành theo quy định
NHCTVN.
- Khoản vay có thời hạn từ 24 tháng trở lên.
• Sản phẩm áp dụng
- Sản phẩm Cho vay mua ô tô đối với Khách hàng bán lẻ.
- Sản phẩm Cho vay mua nhà dự án.
- Sản phẩm Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận quyền
sử dụng đất ở.
- Các sản phẩm cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Lưu ý: Loại trừ trường hợp tài sản bảo đảm là sổ thẻ tiết kiệm/
giấy tờ có giá VNĐ chiếm từ 70% giá trị khoản vay trở lên và mục
đích đầu cơ.

•

Đối với khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô

- Các sản phẩm cho vay phục vụ SXKD, ngoại trừ các sản phẩm
Cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết
kiệm/GTCG do NHCT phát hành, Cho vay có đảm bảo trong đó TSBĐ
là sổ thẻ tiết kiệm/GTCG VNĐ do NHCT phát hành chiếm từ 70% giá
trị khoản vay
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Thời gian
áp dụng

Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 21/04/2015
đến hết ngày 30/06/2015
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Hình thức
khuyến mãi

Ưu đãi lãi suất
• Ưu đãi lãi suất cố định

4

Nội dung
ưu đãi

• Ưu đãi lãi suất thả nổi

Kỳ hạn
khoản vay

Thời gian ưu đãi
lãi suất cố định

Lãi suất ưu đãi
(%/ năm)

Từ 24 tháng đến
dưới 60 tháng

03 tháng kể từ
ngày giải ngân

6,49%

03 tháng kể từ ngày
giải ngân

4,99%

24 tháng kể từ
ngày giải ngân

7,69%

Từ 60 tháng
trở lên

Từ 120 tháng
trở lên

36 tháng kể từ
ngày giải ngân
60 tháng kể từ
ngày giải ngân

Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 01/04/2015
đến hết ngày 30/06/2015.

Thời gian vay

Tiêu dùng

8,29%

Từ trên
≤12 12 đến
tháng dưới 36
tháng

Từ 36
đến dưới
60 tháng

Từ 60
tháng
trở lên

Từ 7.5%/năm
trong 1/2 thời
gian vay tối đa
không quá 6
tháng

Từ
Từ
7.3%/năm 7.0%/năm
trong tối đa trong tối đa
12 tháng 12 tháng

Từ 6.5%/năm
trong 1/2
thời gian vay

Từ 7.89% trong tối đa
không quá 12 tháng

9,39%

• Ưu đãi đi kèm
- Giảm 25% phí bảo hiểm cho khách hàng khi mua các sản phẩm
bảo hiểm (VietinHome,VietinCare)
- Giảm 20% phí bảo hiểm cho khách hàng khi mua bảo hiểm ô tô
Vietincar đến hết ngày 30/04/2015.
- Tặng bảo hiểm “Tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe” ứng với
số chỗ ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm là 20 triệu VND/ người/ vụ
khi mua bảo hiểm vật chất xe ô tô với mức phí từ 05 triệu VND trở
lên.

Sản xuất
kinh doanh
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Quy định về
ưu đãi
lãi suất

- Lãi suất cho vay ưu đãi được áp dụng kể từ ngày giải ngân khoản
vay và được cố định trong toàn bộ thời gian ưu đãi. Kết thúc thời gian
ưu đãi, áp dụng lãi suất cho vay theo quy định của NHCT VN trong
từng thời kỳ.

- Lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng kể từ ngày giải ngân khoản vay.
Kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ được áp dụng theo quy định của
NHCT trong từng thời kỳ.

- Mỗi Giấy nhận nợ chỉ được áp dụng tối đa 01 chương trình ưu đãi (không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi tín dụng khác nhau
với cùng 01 Giấy nhận nợ).
- Mức lãi suất cho vay theo Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cân đối vốn của NHCT và diễn biến lãi suất trên thị trường.
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Quy định
chung

- NHCTVN sẽ chấm dứt ưu đãi lãi suất cho vay và yêu cầu Khách hàng phải bồi hoàn lại toàn bộ số tiền ưu đãi lãi suất cho vay trong trường
hợp xác định Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích và/hoặc vi phạm các cam kết tại Hợp đồng tín dụng..
- Phí trả nợ trước hạn và thu hồi ưu đãi lãi suất: Theo quy định của NHCT trong từng thời kỳ.
- VietinBank có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế;

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh/ PGD VietinBank trên toàn quốc hoặc Contact Center (Số điện thoại liên hệ: 1900 55 88 68) và
website: www.vietinbank.vn.
Quý khách hàng hãy đến và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của VietinBank ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình.

