Cho vay mua Ô-tô trả góp
Viết bởi Administrator
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 04:02 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 07:35

Từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/08/2011, Hafic triển khai chương trình khuyến mãi ưu
đãi lãi suất dành cho các khách hàng muốn vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu đi lại
và nhu cầu kinh doanh.

-

Ưu đãi lãi suất lên đến 3%/năm
Lãi suất cho vay đối với khoản bảo hiểm là
Tối đa lên đến 100% nhu cầu vốn
Tối đa lên đến 60 tháng cho vay

0%/năm

Tính linh hoạt: Phương thức trả nợ linh hoạt. Trả góp hàng tháng hoặc trả phân kỳ căn cứ
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vào mục đích vay vốn
Tính tiện lợi: Giải ngân bằng chuyển khoản vào tài khoản của bên bán xe hoặc vào tài khoản
của khách hàng vay vốn khi khách hàng chứng minh đã thanh toán toàn bộ cho bên bán
Tính đa dạng: Tài sản đảm bảo đa dạng theo sự lựa chọn của khách hàng: thế chấp bằng
chính chiếc xe khách hàng vay vốn để mua, bất động sản hoặc các tài sản cầm cố, thế chấp
khác thuộc Danh mục TSBĐ của Hafic (*)
Đơn giản và nhanh chóng: Giải ngân trong vòng 24h (*)

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
- Khách hàng là công dân Việt Nam có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi
dân sự; có thu nhập ổn định và đáp ứng được các điều kiện vay vốn của Hafic;
- Các điều kiện vay vốn của Hafic:
+ Khách hàng vay vốn và chủ sở hữu TSBĐ (trường hợp TSBĐ thuộc sở hữu của bên thứ
3) có tuổi từ 18 (hoặc có tuổi từ 15 với trường hợp TSBĐ của hộ gia đình) đến không quá 65
tuổi (Nam), 60 tuổi (Nữ) tại thời điểm kết thúc hợp đồng tín dụng;
+ Địa điểm cư trú và làm việc tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận
(*);
+ Có vốn tự có để mua ô tô tối thiểu là 30% (đối với trường hợp khách hàng dùng chính
chiếc xe khách hàng vay vốn để mua);
+ Loại ô tô được mua là các loại ô tô mới 100%, nguyên chiếc, được sản xuất, lắp ráp trong
nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài;
+ Tại thời điểm vay vốn, khách hàng không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào;
+ Khách hàng cam kết mua bảo hiểm TSBĐ theo quy định của Hafic (nếu có)

HỒ SƠ VAY VỐN:
Hồ sơ pháp lý
- Bản photo CMND;
- Bản photo hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản photo giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân người vay;
Hồ sơ tài sản đảm bảo
- Hợp đồng mua bán xe;
- Phiếu thu tiền đặt cọc;
- Giấy đăng ký xe;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm xe;
- Hợp đồng thế chấp tài sản;
Hồ sơ vay vốn
- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu;
- Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ theo mẫu;
- Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn;
- Các giấy tờ chứng minh thu nhập theo quy định của Hafic.
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Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO
Phòng khách hàng cá nhân
Trụ sở chính: Tầng 1 – Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 35624055
Fax: (84-4) 35624057
Chi nhánh: 31 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Hồ Chí Minh
Tel: (84-8).39333373
Fax: (84-8).39306793
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