
CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ  

ANDERSON ( Lavita Thuận An) 
Kính gửi: Quý Đối tác 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn xin gửi đến 
quý Công ty lời chào trân trọng và lời chúc thành công; 
 
MB Đông Sài Gòn trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi khách 
hàng có nhu cầu vay vốn mua căn hộ thuộc dự án Anderson, cụ thể: 

 
HỒ SƠ THỦ TỤC ĐƠN 
GIẢN; GHI NHẬN NGUỒN 
LINH HOẠT 
 
PHÊ DUYỆT SAU 24H LÀM 
VIỆC TỪ THỜI ĐIỂM 
CUNG CẤP ĐẨY ĐỦ HỒ 
SƠ+ 

Hotline:  
 

0915.055.255 – Mr. Long 
0901.476.479 – Ms. Hương 
                             
        

Gói cho 

vay  
Thời gian 

Lãi suất cho 

vay 

Phí phạt 

trả nợ 

trước hạn 

Cố định 6 

tháng 

6 tháng đầu 7.2% 

Năm 1,2: 

2% 

Năm 3,4: 

1% 

Sau miễn 

phí phạt 

Các tháng còn 

lại 

Bằng lãi suất 

tham chiếu + 

biên độ 3.0% 

Cố định 

12 tháng 

12 tháng đầu 7.7 %/năm  

Các tháng còn 

lại 

Bằng lãi suất 

tham chiếu + 

biên độ 3.2% 

Cố định 

18 tháng 

18 tháng đầu 8.5% /năm 

Năm 1,2,3: 

2% 

Năm 4,5: 

1% 

Sau miễn 

phí phạt 

Các tháng còn 

lại 

Bằng lãi suất 

tham chiếu + 

biên độ 3.5% 

Cố định 

24 tháng 

 24 tháng đầu 9,0%/năm 

Các tháng còn 

lại 

Bằng lãi suất 

tham chiếu + 

biên độ 3.6% 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

TP.HCM, ngày 07  tháng 04  năm 2021 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

Thông tin Nội dung 

Mức cho 

vay 

70% giá trị căn hộ theo HĐMB (*) 

 (bao gồm VAT, không bao gồm kinh phí bảo trì) 

Thời gian 

cho vay 
240 tháng (không quá 70 tuổi kết thúc khoản vay) 

Ân hạn gốc Tối đa 6 tháng 

Lãi suất và 

phí trả nợ 

trước hạn 

(**) 

 

 

Ưu đãi 

riêng biệt 

đi kèm 

- Tài khoản số đẹp tứ quý 9999/ theo nhu cầu (V5) 

- Miễn phí chuyển tiền trọn đời 

- Được tặng thẻ tín dụng lên đến 300 triệu 



Một số lưu ý  khác: 
 
(*) Giải ngân theo Hợp đồng mua bán.  
(**)  Áp dụng theo quy định MB tại thời điểm giải ngân; 
 


