
 
 
 

  

THƯ NGỎ 
 

Kính gửi:   - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Mai Sài Gòn 

- Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ 

Lời đầu tiên Lienvietpostbank – An Đông chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ 

của Quý Công ty. Lienvietpostbank – An Đông kính gửi Quý Công ty và Quý Khách 

hàng cơ chế cho vay dự án đối với dự án ECO GREEN như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN SẢN PHẨM 

 

1 
Thời gian vay 

vốn 

Tối đa: 20 năm (240 tháng)  

2 
Số tiền cho vay 

tối đa 

75% Giá trị định giá căn hộ 

3 
Lãi suất cho vay 

hiện tại 

- Áp dụng lãi suất cho vay tối thiểu 8,5 %/năm trong 

12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. 

- Các năm tiếp theo, lãi suất cho vay định kỳ điều chỉnh 

3 tháng/lần theo công thức: 

- Lãi suất cho vay (=) lãi suất huy động tiết kiệm kỳ 

hạn 13 tháng, lãi trả sau của Ngân hàng Bưu Điện 

Liên Việt cộng (+) Margin. 

Trong đó: 

 Thời gian vay vốn đến 5 năm: Margin tối thiểu 

3,0%/năm. 

 Thời gian vay vốn trên 5 năm: Margin tối thiểu 

3,5%. 

4 Phí phạt trả nợ 

trước hạn 

 Dưới 30% thời gian vay: 1.5%/số tiền trả trước 

 30% - 70% thời gian vay: 1%/số tiền trả trước 

 Trên 70% thời gian vay: 0.5%/số tiền trả trước 

 

II. DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

Hồ sơ vay 

vốn 

1/  Hồ sơ pháp lý: 

- CMND + Hộ khẩu ( Khách hàng + vợ/chồng nếu có) 



 
 
 

- Giấy đăng kí kết hôn 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

2/  Hồ sơ tài chính ( nguồn trả nợ) 

a) Thu nhập từ lương 

- Hợp đồng lao động 

- Quyết định bổ nhiệm, quết định mức lương (nếu có) 

- Sao kê tài khoản lương/ Xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất 

(bản gốc) 

b) Thu nhập từ cho thuê nhà /xe,… 

- Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản: Sổ hồng/Giấy tờ xe 

- Hợp đồng cho thuê  

- Chứng từ thu tiền cho thuê (nếu có) 

c) Thu nhập từ kinh doanh, đăng ký thuế 

- Giấy đăng ký kinh doanh, đăng kí thuế 

- Sổ sách theo dõi bán hàng 3 tháng gần nhất, biên lai nộp thuế,… 

d) Thu nhập từ kinh doanh (doanh nghiệp) 

- Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế 

- Báo cáo tài chính doanh nghiệp 2 năm gần nhất ( thuế/nội bộ) 

- Tờ khai VAT đến thời điểm hiện tại 

- Các hợp đồng, hóa dơn đầu vào đầu ra có giá trị lớn 

- Các hồ sơ khác ( nếu có)  

3/  Hồ sơ khác: phát sinh theo thực tế từng hồ sơ 

 

Danh sách chuyên viên KHCN của LienVietPostBank- An Đông: 

1. Nguyễn Huỳnh Phương Đông – 0917128343 

2. Đặng Thị Ngọc Thảo – 0937861118 

3. Trần Thị Bình – 0985665740 

4. Nguyễn Đức Hậu – 0985283383 

5. Tôn Thất Vũ - 0906929068 

6. Nguyễn Hoàng Giáo - 0903885578 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty và Khách hàng. 

Trân trong! 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  
 


