NGÂN HÀNG QUÂN ĐÔI CHI NHÁNH THĂNG LONG
Địa chỉ: 34 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI CHO VAY
DỰ ÁN THE EMERALD
Kính gửi: Quý khách hàng! Nhằm mục đích giúp quý vị dễ dàng hơn nữa tiếp cận những căn
nhà mơ ước tại dự án The Emerald, Ngân hàng Quân Đội - MB trân trọng giới thiệu chương trình
ưu đãi tín dụng đặc biệt áp dụng đối với khách hàng vay vốn như sau:

Nội dung

Gói ưu đãi

Thời gian ưu đãi

Kể từ khi giải ngân cho đến khi CĐT có
thông báo bàn giao căn hộ hoặc thời điểm
30/3/2019 (Tùy điều kiện nào đến sớm hơn)

Lãi suất

0%/năm

Lãi sau ưu đãi

Lãi suất tiết kiệm 24 tháng +biên độ 4.1.%/năm

Thời gian vay tối đa

20 năm

Tỉ lệ cho vay

Tối đa 70% giá trị hợp đồng

Phí trả nợ trước hạn

Ân hạn gốc

- Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất
(18 tháng)
- 30 Tháng tiếp theo : 2.5% số tiền trả trước
- Sau 48 tháng: Theo quy định của MB
18 tháng

Các ưu đãi đặc biệt khi vay tại MBBank
Cam kết phê duyệt trong 24h sau khi nhận được hồ sơ khách hàng!
Sử dụng chính căn hộ đã mua làm tài sản đảm bảo.
Tặng ngay 1 thẻ Visa miễn phí phát hành.
Hỗ trợ linh hoạt hồ sơ cho khách hàng, sẵn sàng tư vấn mọi lúc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án và ưu đãi tín dụng, Quý khách vui lòng liên hệ:
HỌ TÊN

Chức vụ

SỐ ĐT

EMAIL

Đặng Thúy Hà

Phó phòng KHCN

0906.196.700

hadt.tl@mbbank.com.vn

Trịnh Phƣơng Nam

CV KHCN

0936.170893

namtp1@mbbank.com.vn

Nguyễn Hồng Dƣơng

CV KHCN

0987.951.852

duongnh@mbbank.com.vn

Hoàng Thị Thu Hà

CV KHCN

0988.716.618

hahtt2@mbbank.com.vn

Đặng Chí Dũng

CV KHCN

0976.222.451

dungdc@mbbank.com.vn

