Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018
Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn
V/v

: Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng mua nhà tại dự án Oasis City, Mỹ
Phước 4, tỉnh Bình Dương

Trước tiên, NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM xin gửi đến quý
công ty lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác tốt đẹp giữa Quý Công ty và Ngân hàng
chúng tôi trong thời gian qua.
Nhằm cung ứng các sản phẩm và dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu về vốn, chúng tôi xin giới thiệu
chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân mua nhà tại dự án của Quý Công
ty như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY MUA NHÀ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
CÔNG TY:
1. Thời gian áp dụng chương trình: đang áp dụng và sẽ được thong báo khi có thay đổi
2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua nhà tại dự án Oasis.
3. Thời gian cho vay tối đa: 20 năm.
4. Mức cho vay tối đa: 70% giá trị hợp đồng mua bán hoặc giá tri định giá theo thị trường.
5. Lãi suất:
5.1 Gói cho vay ưu đãi 1:
-

Mức lãi suất cố định trong một năm đầu tiên: từ 7.1%/năm

-

Mức lãi suất từ năm thứ 2 trở đi: 2.5%+ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (Lãi suất tiền gửi 12

tháng hiện tại là 6.9%/năm).
5.2 Gói cho vay ưu đãi 2:
-

Mức lãi suất cố định trong hai năm đầu tiên: từ 8.5%/năm

-

Mức lãi suất từ năm thứ 2 trở đi: 2.5%+ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (Lãi suất tiền gửi 12

tháng hiện tại là 6.9%/năm).
6. Phí trả nợ trước hạn:
- 2% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu trả nợ trước hạn trong 3 năm đầu tiên của khoản vay.
- 1% trên số tiền trả nợ trước hạn nếu trả nợ trước hạn từ năm thứ 4 trở đi.
7. Thời hạn ân hạn: Không áp dụng:
8. Điều kiện vay vốn: Khách hàng đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng
TNHH MTV Public Vietnam, CN TP.HCM trong từng thời kỳ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ Quý Công ty.
Nếu có thắc mắc, xin liên hệ số điện thoại 090.3879841 (Mr Trường-Chuyên viên phòng kinh doanh)
để được hỗ trợ.
Trân trọng.
`
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