
 

 

TP HCM, ngày  09  tháng 09  năm 2016  

   Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG 

          Lời đầu tiên, ACB Sài Gòn trân trọng gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt! 

 

        Với mong muốn chia sẻ và đồng hành cùng Quý khách những kế hoạch trong kinh doanh cũng 

như trong cuộc sống hàng ngày. Để giữ vững niềm tin đối với khách hàng, ACB không ngừng nghiên 

cứu và phát triển các sản phẩm/dịch vụ  đa dạng nhằm đáp ứng  tốt nhất nhu cầu của Quý khách. ACB  

SÀI GÒN trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng cá nhân: 

Chương trình cho vay mua BĐS thuộc Dự án CITIBELLA 

 * Tài sản đảm bảo: Chính BĐS mua hoặc tài sản khác. 

 * Mức cho vay: 

- Tối thiểu: 200.000.000 đồng/khoản vay. 

- Tối đa: 70% giá trị nhà mua (Đã bao gồm VAT) 

 * Thời hạn cho vay: Tối đa 240 tháng 

 * Lãi suất cho vay: 

+ Lãi suất cố định 3 tháng đầu tiên   : 8,3%/năm, hoặc 

+ Lãi suất cố định 6 tháng đầu tiên   : 8,7%/năm, hoặc 

+ Lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên : 9,0%/năm. 

- Các năm tiếp theo: thay đổi 3 tháng/lần theo công thức: LSCV = LS13T + 3.9%/năm. 

 * Tiến độ giải ngân: Theo tiến độ trên Hợp đồng mua bán. 

* Trả nợ trước hạn: 

- 2 năm đầu tiên: số tiền phạt trả nợ trước hạn = 2% x số tiền trả nợ trước hạn 

- 3 năm tiếp theo: số tiền phạt trả nợ trước hạn = 0.75% x số tiền trả nợ trước hạn 

- Thời gian còn lại: Miễn phạt trả nợ trước hạn 

- Nếu trả nợ gốc trước hạn mỗi tháng <= 50.000.000 đồng: miễn phạt 

ACB sẽ xem xét và thông báo các nội dung, điều kiện cấp tín dụng đối với từng trường hợp khách hàng 

cụ thể phù hợp quy định cấp tín dụng của NHNN, ACB trong từng thời kỳ. 

 

Để biết thêm thông tin và được tư vấn, hướng dẫn tận nơi, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Chị Võ Thái Diễm Thúy 

Tổ trưởng Tư vấn tài chính CN      

ĐTDĐ: 0907 671986 

Email: thuyvtd@acb.com.vn   


