Kính gửi Quý Khách hàng,
Với mong muốn mang đến cho Khách hàng các dịch vụ tài chính tốt nhất và hỗ trợ học viên phi
công thanh toán chi phí đào tạo tại Trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không
Vinpearl Air (Vinpear Air), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) trân
trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng Sản phẩm cho vay thanh toán chi phí đào tạo học viên
phi công Vinpearl Air, cụ thể như sau:
-

Khách hàng là học viên phi công và/hoặc thân nhân của học viên phi
công (bao gồm cha mẹ ruột, vợ/chồng của học viên phi công) vay vốn

Điều

kiện

khách hàng

để thanh toán chi phí đào tạo học viên phi công Vinpearl air;
-

Khách hàng có độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tại thời điểm ký kết các văn
kiện tín dụng) nhưng tối đa không quá 65 tuổi tại thời điểm tất toán
khoản vay;

Mục đích
vay vốn
Đồng tiền vay
vốn

Không có nợ cần chú ý và nợ xấu tại tất cả các tổ chức tín dụng.

-

Thanh toán chi phí đào tạo học viện phi công Vinpearl Air.

-

VND.

-

Hỗ trợ bán ngoại tệ (đáp ứng 100% nhu cầu) cho khách hàng mua ngoại
tệ để thanh toán chi phí đào tạo.

Thời gian vay
vốn
Ân

-

hạn

-

nợ -

Thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm.
Bằng thời gian đào tạo còn lại nhưng tối đa không quá 26 tháng kể từ
ngày giải ngân đầu tiên.

gốc
-

Bằng thời gian đào tạo còn lại nhưng tối đa không quá 26 tháng kể từ
ngày giải ngân đầu tiên.
Lưu ý:

Ân hạn nợ lãi

Chỉ áp dụng ân hạn nợ lãi đối với trường hợp nguồn trả nợ duy nhất của
Khách hàng là thu nhập trong tương lai của học viên phi công.
Trường hợp Khách hàng chọn gói ưu đãi lãi suất cố định 12 tháng thì
thời gian ân hạn nợ lãi tối đa bằng thời gian đào tạo còn lại nhưng tối đa
không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
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-

phụ thuộc vào loại tài sản bảo đảm.

Hạn mức cho
vay

Hạn mức cho vay tối đa lên tới 75% chi phí đào tạo học viên phi công

-

Căn cứ xác định chi phí đào tạo: Xác định theo thông báo học phí của
Trường/ trung tâm đào tạo học viên.

Khách hàng được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi theo thông báo của VCB
từng thời kỳ. Các gói lãi suất ưu đãi hiện hành như sau:
Lãi suất trong

Lãi suất sau thời gian

thời gian ưu đãi

ưu đãi

Cố định 12 tháng đầu

7,8%/năm

Thả nổi theo thông báo

Cố định 24 tháng đầu

8,8%/năm

Lãi suất cho

Gói lãi suất

vay

Phương thức
trả nợ

Phí

trả

nợ

trước hạn

-

của VCB từng thời kỳ

Trả nợ gốc: Hàng tháng/Hàng quý. Cho phép trả gốc đều nhau hoặc
tăng dần theo quý.

-

Trả nợ lãi: Hàng tháng.

-

Năm thứ nhất: 1% x số tiền trả nợ trước hạn;

-

Năm thứ hai: 0,5% x số tiền trả nợ trước hạn;

-

Từ năm thứ ba: Miễn phí;

-

Không áp dụng phí trả nợ trước hạn trong trường hợp VCB yêu cầu trả
nợ trước hạn và trường hợp Trường/Trung tâm hoàn học phí.

-

Gói 1: Nâng cánh ước mơ (Áp dụng với Khách hàng là thân nhân +
học viên phi công, không thuộc diện hỗ trợ từ Vinpearl air)


Khách hàng trả lãi vay hàng tháng;



Ân han nợ gốc: tối đa 26 tháng. Trường hợp chỉ duy nhất thân nhân
học viên phi công đứng tên vay vốn: Không ân hạn nợ gốc.

Gói sản phẩm

-

Gói 2: Tự tin sải cánh (Áp dụng với Khách hàng là học viên phi công
tại Vinpearl Air, không thuộc danh sách học viên nhận hỗ trợ từ Vinpearl
air):

-



Khách hàng được ân hạn nợ lãi tối đa 26 tháng;



Ân han nợ gốc: tối đa 26 tháng.

Gói 3: Đồng hành cùng Vinpearl Air (Áp dụng với trường hợp học viên
phi công được Vinpearl Air hỗ trợ lãi vay).
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Các

ưu

đãi

Được ưu đãi về phí bảo hiểm trong trường hợp khách hàng tham gia
mua bảo hiểm thuộc danh sách các công ty bảo hiểm VCB hợp tác;

kèm theo

Miễn phí phát hành 02 loại thẻ tín dụng;
-

Được giảm 50% phi chuyển tiền nước ngoài (Min, max không thay đổi).

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Trụ Sở Chính
Email: csspnhbl@vietcombank.com.vn
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Số điện thoại: 0243.9343137 - Số máy lẻ: 0975
Xin trân trọng cảm ơn!
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