
 

 
 

   

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN KOSMO TÂY HỒ 

TẠI VIETCOMBANK THANH XUÂN 
(Tháng 5-2018) 

 

Mục đích vay vốn  ü  Vay vốn thanh toán tiền mua nhà dự án KOSMO TÂY HỒ  

Đối tượng vay vốn ü Tất cả các cá nhân có thu nhập ổn định, có nhu cầu mua nhà 

Lãi suất cho vay  

Lãi suất ưu đãi cạnh tranh 
An tâm lãi suất* 

(*Giảm 0,2%/năm trong năm đầu) 

- 7,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên (đối 

với khách hàng mua mới căn hộ. 

- 8,6%/năm cố định trong 2 năm đầu tiên 

- 9,4%/năm cố định trong 3 năm đầu tiên 

- 10,0%/năm cố định trong 5 năm đầu tiên 

Sau thời gian ưu đãi = lãi suất huy động 24 tháng trả sau của Vietcombank + 3,5% /năm 

Phí trả nợ trước 

hạn  

ü Từ năm thứ 1 đến hết năm thứ 3: 1% x số tiền trả trước hạn 

ü Từ năm thứ 4 đến hết năm thứ 5: 0.5% x số tiền trả trước hạn 

ü Từ sau năm thứ 5: miễn phí 

Mức cho vay 

ü 70% giá trị căn hộ nếu thế chấp bằng chính căn hộ đó. 

ü 90%  giá trị căn hộ nếu đảm bảo bằng tài sản bất động sản khác (nhưng không vượt quá 

70% giá trị định giá tài sản đảm bảo) 

Thời hạn cho vay ü 15 năm 

Kỳ hạn trả nợ gốc ü Hàng tháng hoặc hàng quý 

Hồ sơ vay vốn  

ü CMND, Hộ khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu có) (KH xuất trình bản chính, VCB lưu bản sao) 

ü Các giấy tờ chứng minh thu nhập, khả năng tài chính của khách hàng (HĐ lao động, quyết 

định lương…) 

ü Hợp đồng mua căn hộ ký với chủ đầu tư, các hóa đơn thanh toán, xác nhận của chủ đầu tư 

về số tiền khách hàng đã thanh toán tới thời điểm đề nghị vay vốn ) 

Chi tiết liên hệ 

ü Phòng khách hàng Bán lẻ - NHTM CP  Ngoại thương Việt Nam CN Thanh Xuân 

       Tầng 5, số 448-450 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội 

ü ĐT: Mr. Công:  0977.433.666                    Mr. Ngọc 0983.949.888 

      Ms Ngọc Anh:  0968.696.236                    Ms Thanh Huyền: 0984.036.008 

 


