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CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG MUA NHÀ  

DỰ ÁN HIM LAM PHÚ AN 

I. MỤC ĐÍCH & THỜI GIAN VAY 

Mục đích vay - Thanh toán tiền mua nhà cho Chủ đầu Tư/ Bên bán thứ cấp 

- Bù đắp phần vốn vượt phần vốn tối thiếu mà Khách hàng dùng để thanh toán 

tiền mua nhà theo quy định cho vay bù đắp của VCB. 

Thời gian vay - Tối đa 180 tháng 

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY MUA NHÀ DỰ ÁN 

1. Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà dự án  HIM LAM PHÚ AN 

 Lãi suất cho vay ưu đãi: cố định năm đầu 7.5%/năm trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải 

ngân đầu tiên.  

Từ tháng 13 trở đi, lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm 24 tháng trả sau do VCB công bố tại thời 

điểm đó + biên độ 3.5%/năm nhưng không thấp hơn sàn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của sản phẩm 

theo thông báo của VCB. 

 Thời gian hiệu lực của chương trình: từ 16/3/2018 đến hết ngày 30/9/2018. 

2. Chương trình cho vay lãi suất cạnh tranh năm 2018 

 Lãi suất cho vay ưu đãi: cố định năm đầu 7.7%/năm trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải 

ngân đầu tiên.  

Từ tháng 13 trở đi, lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm 24 tháng trả sau do VCB công bố tại thời 

điểm đó + biên độ 3.5%/năm nhưng không thấp hơn sàn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của sản phẩm 

theo thông báo của VCB. 

 Thời gian hiệu lực của chương trình: từ 01/4/2018 đến hết ngày 31/3/2019 hoặc cho tới khi hết quy 

mô của chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

3. Chương trình cho vay lãi suất cố định năm  2018 

 Trong thời gian áp dụng lãi suất cố định: 

 Mức lãi suất: cố định (i) 2 năm; (ii) 3 năm; (iii) 5 năm tính từ thời điểm giải ngân. 

 Trường hợp có nhiều lần giải ngân, khoản vay trong tháng nào áp dụng lãi suất cố định của 

tháng đó.  

 Sau thời gian cố định lãi suất:  

 Lãi suất cho vay= lãi suất tiết kiệm 24 tháng trả sau do VCB công bố tại thời điểm đó + biên 

độ 3.5%/năm nhưng không thấp hơn sàn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của sản phẩm theo 

thông báo của VCB. 

 Thời gian hiệu lực của chương trình: từ 01/4/2018 đến hết ngày 31/3/2019 hoặc cho tới khi hết quy 

mô của chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

4. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHẬN LƯƠNG QUA VCB 

 Khách hàng vay nhận lương qua tài khoản VCB, được ưu đãi giảm 0.2%/năm so với sàn lãi 

suất thông thường trong vòng 12 tháng đầu tiên tính từ thời điểm mở tài khoản vay. 

(Áp dụng cho Gói lãi suất theo (i) Chương trình cho vay lãi suất cố định năm 2018 (Mục II.2) và 

(ii) Chương trình cho vay lãi suất cố định năm 2018 (Mục II.3) 
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III. DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

I Hồ sơ pháp lý  

1 CMND, Hộ khẩu  

2 Đăng ký kết hôn/ Xác nhận độc thân  

II Hồ sơ chứng minh tài chính  

1 Thu nhập từ lương  

  Hợp đồng lao động  

  Lương chuyển khoản: Sao kê lương 3 tháng gần nhất (lương CK VCB không cần sao kê)  

  Lương tiền mặt: bảng lương/ Quyết định trả lương 3 tháng gần nhất   

2 Thu nhập từ hộ kinh doanh cá thể   

  

Đăng ký kinh doanh, sổ ghi chép bán hàng 3 tháng gần nhất, biên lai nộp thuê môn bài, 

Giấy tờ sở hữu địa điểm kinh doanh / Hợp đồng thuê … 

 

3 Thu nhập từ cho thuê tài sản   

  

Giấy tờ sở hữu tài sản, hợp đồng cho thuê, hóa đơn/sổ sách ghi chép/phiếu thu 3 tháng gần 

nhất 

 

4 Thu nhập từ có cổ phần/ góp vốn tại công ty / doanh nghiệp  

III Hồ sơ chứng minh mục đích  

1 Xác nhận của chủ đầu tư về số tiền KH đã thanh toán tính đến thời điểm vay vốn  

2 Văn bản bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với người mua nhà  

  Khách hàng mua nhà trực tiếp chủ đầu tư  

3 Hợp đồng mua bán giữa KH và chủ đầu tư  

4 Hóa đơn thanh toán tiền mua nhà với chủ đầu tư  

  Khách hàng mua nhà từ bên bán thứ cấp  

3 

Hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và người mua nhà lần đầu, Hợp đồng chuyển nhượng 

các lần chuyển nhượng trước (đối với trường hợp chuyển nhượng nhiều lần) 

 

4 Hợp đồng chuyển nhượng giữa KH và Bên bán thứ cấp  

5 Xác nhận chuyển nhượng HĐMB của chủ đầu tư cho KH  

6 

Giấy tờ/ Hóa đơn thanh toán tiền mua nhà cho Chủ đầu tư của bên bán thứ cấp, giấy tờ 

chứng minh KH đã thanh toán tiền cho bên bán thứ cấp tính đến thời điểm vay vốn 

 

 

IV. LIÊN HỆ 

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức- PGD Bình Thọ 

Add: 316 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM  

ĐT: 028.37225605 

 ĐT liên hệ: 

+ Ms Oanh – HP: 0909.258.099 – Email: dtkoanh.tdu@vietcombank.com.vn  

+ Ms Thảo – HP: 0907.201.647 – Email: thaontx.tdu@vietcombank.com.vn 

+ Mr Lộc – HP: 0902.431.555 – Email: ntloc.tdu@vietcombank.com.vn  
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