ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI
“CHO VAY DU HỌC”
1. Đối tượng khách hàng
Khách hàng cá nhân là du học sinh/thân nhân của du học sinh có nhu cầu vay vốn để trang trải chi phí du học, chi phí
chứng minh tài chính du học và sử dụng các sản phẩm – dịch vụ khác tại VietinBank.
2. Sản phẩm áp dụng:
-

Sản phẩm bắt buộc: Cho vay du học và hoặc cho vay chứng minh tài chính du học

-

Sản phẩm lựa chọn: Dịch vụ xác nhận số dư; Sản phẩm bảo hiểm du học- du lich quốc tế của bảo hiểm Vietinbank;
Các sản phẩm tiền gửi;Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán chi phí du học; Thẻ; E- banking; Các sản phẩm
cho vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh khác.

3. Thời gian áp dụng:

Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ 18/8/2015.
4. Hình thức khuyến mãi:
Ưu đãi phí sản phẩm – dịch vụ

5. Nội dung ưu đãi

cho vay chứng minh tài chính du học

Cho vay du học hoặc và

Sản phẩm
bắt buộc

Sản phẩm – dịch vụ đi kèm

Gói 1*

Gói 2*

Ưu đãi

Thời gian ưu đãi

Ưu đãi

Thời gian ưu đãi

Xác nhận số dư tài khoản tiền
gửi chứng minh tài chính
(TKTGCTC)

Giảm 50%

01 lần

Miễn phí

01 lần

Bảo hiểm du học – du lịch
quốc tế của công ty bảo hiểm
VietinBank (VBI)

Giảm 20%

Lần đầu tiên nộp
phí

Giảm 50%

Lần đầu tiên nộp phí

Miễn phí phát
hành

01 lần

Miễn phí phát
hành

01 lần

Miễn phí phát hành
và phí quản lý tài
khoản

1 năm

Miễn phí phát hành
và phí quản lý tài
khoản

1 năm

Giảm 20%

Lần đầu tiên
chuyển tiền

Giảm 50%

Lần đầu tiên
chuyển tiền

Miễn phí

02 tháng

Miễn phí

03 tháng

Miễn phí duy trì

02 tháng

Miễn phí duy trì

03 tháng

Thẻ tín dụng

Thẻ ghi nợ quốc tế

Chuyển tiền ra nước ngoài
thanh toán chi phí du học
SMS Banking
VietinBank iPay

*Gói 1: Áp dụng khi khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ bắt buộc và từ 02 -04 sản phẩm – dịch vụ đi kèm.
*Gói 2: Áp dụng khi khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ bắt buộc và từ 05 sản phẩm – dịch vụ đi kèm.

6. Quy định chung
-

Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay du học và hoặc vay chứng minh tài chính đồng thời sử dụng các sản phẩm dịch vụ
khác theo quy định của VietinBank

-

Kết thúc thời gian ưu đãi, phí sử dụng sản phẩm – dịch vụ sẽ được áp dụng theo quy định VietinBank trong từng thời kỳ.

-

Phí trả nợ trước hạn,: Theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ.

-

VietinBank có quyền thay đổi nội dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của gói sản phẩm 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.
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