CHƢƠNG TRÌNH VAY VINHOMES
Nhằm hỗ trợ thông tin cho khách hàng mua dự án Vinhomes, Ngân hàng TMCP Kỹ
Thƣơng Việt Nam – HubVin Miền Nam xin trân trọng giới thiệu đến gói sản phẩm dự kiến
dành cho quý Khách hàng mua dự án Vinhomes với các nội dung chi tiết như sau:

Phê duyệt trƣớc số tiền vay cho khách hàng trước khi Đặt cọc mua căn hộ.
Lãi suất ưu đãi dự kiến 8.87% cố định 24 tháng đầu.
Cho vay 70% giá trị Căn hộ/Nhà phố/Biệt thự.
Thời gian được ân hạn gốc 24 tháng.
Thời gian tối đa 35 năm không quá 70 tuổi.
Vay dƣới 50% không chứng minh thu nhập.
Phí trả trước hạn 2 năm đầu 1%; 3 năm tiếp theo 0,5%; từ năm thứ 6 miễn phí.
CĐT hỗ trợ : 21 tháng đầu lãi suất từ 8.87% còn 0% và phí trả trƣớc hạn còn 0%.
Hỗ trợ tư vấn khách hàng và cập nhật chính sách Vinhomes Grand Park liên hệ:
PHÒNG KINH DOANH BÁN HÀNG BĐS VINHOMES SÀI GÒN

0888 84 00 77 – 0888 84 96 69

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

Gốc

Copy
(hình)

I.

Hồ Sơ Pháp Lý
Chứng minh nhân dân 2 vợ chồng (Nếu có)

X

Sổ hộ khẩu 2 vợ chồng (Nếu có)

X

Xác nhận độc thân hoặc Đăng ký kết hôn (Nếu có)

X

Passport

X

II. Hồ Sơ Nguồn Thu Nhập
Hợp đồng lao động /QĐ bổ nhiệm / QĐ Tăng lương.
1.

Từ lƣơng
Từ cho

2.

thuê tài
sản
Từ hộ

3.

kinh
doanh

4.

Sao kê lương / Xác nhận lương 3 tháng gần nhất

X

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Sổ hồng, Cavet…

X

Hợp đồng cho thuê tài sản.

X

Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có).

X

Sổ sách ghi chép hoặc hóa đơn bán lẻ trong 3 tháng gần nhất.

X

Giấy phép đăng ký kinh doanh.

X

Từ Doanh Báo cáo tài chính nội bộ công ty 6 tháng gần nhất
nghiệp

X

X

Chứng từ thể hiện tỉ lệ góp vốn: Đăng ký kinh doanh / Sổ cổ

X

đông với Cty Cổ phần / Biên bản họp thành viên cty TNHH
5.

Từ Sở
hữu nhà

Giấy chứng nhận/HDMB……..

Tầng L3 - L4 TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền
161 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Hotline 24/7: 0888 84 9669
Email: info@grandpark-vinhomes.vn
Website thông tin dự án: https://grandpark-vinhomes.vn

X

