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1. Điểm khác biệt của quy trình mới 
 

Quy trình CŨ Quy trình MỚI 

KH tìm hiểu/có nhu cầu 

Techcombank tư vấn 

KH cung cấp hồ sơ 

Phê duyệt 

Giải ngân 

KH tìm hiểu/có nhu cầu 

TCB tư vấn & Phê duyệt 

KH cung cấp hồ sơ   

Xác minh & Giải ngân 
Book căn/ 

Ký HĐMB 

Book căn 

www.vincitygrandparkquan9.vn 



Page 3   

2. Đặc tính cơ bản sản phẩm vay mua nhà dự án VinCity 

TỶ LỆ CHO VAY 

THỜI GIAN 

MỤC ĐÍCH 

 Dự kiến từ 70% Giá căn hộ (VAT) + KPBT  

 Vay mua BĐS cho chính KH/vợ chồng KH, người thân KH 

 Dự kiến lên đến 35 năm  

Điểm ƣu việt nhất 

Phê duyệt trƣớc hạn mức nhanh cho khách hàng tại sàn và 

qua trang Web Techcombank: vincity.Techcombank.com.vn 

hoặc liên hệ tƣ vấn tại: vincitygrandparkquan9.vn 
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Ví dụ: KH mua căn hộ ~ 800.000.000 vnđ 

 Giá trị căn hộ dự kiến (bao gồm vat) 800.000.000vnđ 

Vốn tự có dự kiến (30%) 240.000.000 

Vốn vay dự kiến (70%) 560.000.000 

Thời gian vay dự kiến  35 năm  

Công thức tính 
Số tiền trả hàng 

tháng 

Số tiền gốc hàng tháng = 560.000.000 / 420 1.333.333đ 

Số tiền lãi dự kiến hàng tháng  
(lãi suất tạm tính 9,49%) 

=560.000.000 * 9,49% / 12 4.428.667 đ 

Tổng cộng 5.762.000 đ/tháng 

Thu nhập tối thiểu hộ gia đình cần chứng minh 9.600.000đ 

www.vincitygrandparkquan9.vn 
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3. Yếu tố vƣợt trội của sản phẩm 
 

Techcombank cấp TRƢỚC hạn mức tín dụng trong vòng 1h - 24h 

Gia tăng độ tin cậy cho KH trong việc lựa chọn căn hộ 

Tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ & giải ngân 

Tăng năng suất bán hàng cho sales,  

Tăng khả năng nhận doanh số bán nhà dự án VinCity cho đại lý  

 

 

 

Techcombank cấp 

TRƯỚC hạn mức tín 

dụng để mua nhà 

VinCity trong vòng 

24h 

LẦN ĐẦU TIÊN 
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CHỨNG TỪ NGUỒN THU NHẬP THÔNG THƢỜNG 

4.1 NGUỒN THU TỪ LƢƠNG: 

Giấy tờ thể hiện tính tồn tại của nguồn thu: 

 Hợp đồng lao động còn thời hạn 

 Các quyết định của đơn vị công tác : quyết định điều chỉnh lương/quyết định công 
tác/quyết định bổ nhiệm và Thẻ ngành nếu đang công tác tại Quân đội hoặc công 
an 

Giấy tờ thể hiện giá trị thu nhập: 

 Sao kê/ sổ phụ tài khoản trả lương tại ngân hàng 

 Bảng lương của đơn vị công tác/Xác nhận lương của đơn vị công tác/Quyết định 
tăng lương 
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4.2 NGUỒN THU TỪ CHO THUÊ NHÀ ĐẤT 

Chứng từ thể hiện quyền sở hữu/sử dụng BDS:  

• Sổ đỏ 

• Trích lục bản đồ có xác nhận của chính quyền địa phương; 

• Chứng từ nộp thuế đất có xác nhận của cơ quan thuế; 

• Quyết định phân nhà/đất của cơ quan HCSN 

• Hợp đồng mua bán + Biên bản bàn giao nhà; 

• Hợp đồng ủy quyền đại diện bán BĐS + hợp đồng mua bán nhà dự án đứng tên 
chủ cũ + Biên bản bàn giao nhà;  

Chứng từ thể hiện giá trị nguồn thu:  

• Hợp đồng cho thuê;  

• Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện giao dịch thanh toán tiền thuê (nếu có);  

• Phiếu thu/chi thể hiện việc thanh toán tiền thuê. 

 

 

www.vincitygrandparkquan9.vn 
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4.3 NGUỒN THU TỪ CHO THUÊ XE Ô TÔ 

Chứng từ thể hiện quyền sở hữu xe 

• Đăng ký xe 

• Hợp đồng mua bán công chứng/chứng thực tại UBND xã/phường + đăng ký xe 

đứng tên chủ cũ  

Chứng từ thể hiện đủ điều kiện sử dụng xe: Đăng kiểm +Bảo hiểm 

Chứng từ thể hiện giá trị nguồn thu: 

• Hợp đồng cho thuê  

• Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện giao dịch thanh toán tiền thuê (nếu có) 

• Phiếu thu/chi thể hiện việc thanh toán tiền thuê/Sổ sách ghi chép thể hiện việc 

thanh toán tiền thuê 
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4.4 NGUỒN THU TỪ HỘ KINH DOANH 

Giấy tờ pháp lý của HKD 

• Đăng ký kinh doanh/MST/Biên lai thuế/Xác nhận của chính quyền về việc hoạt 

động Kinh doanh/Hợp đồng thuê địa điêm kinh doanh có công chứng/ký với ban 

quản lý chợ/Ảnh chụp cơ sở kinh doanh và Hợp đồng mua bán/bằng khen/sổ sách 

ghi chép 

Giấy tờ thể hiện đủ điều kiện kinh doanh 

Chứng từ thể hiện doanh thu lợi nhuận: 

• Báo cáo nhanh tình hình hoạt động kinh doanh/Sổ sách ghi chép/Ảnh chụp màn 

hình phần mềm bán hàng/hóa đơn đầu ra đầu vào/Sao kê tài khoản giao dịch. 
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4.5 NGUỒN THU TỪ DOANH NGHIỆP 

Giấy tờ pháp lý của Doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh thể hiện tỷ lệ góp vốp 

Chứng từ thể hiện tình hình tài chính 

• Báo cáo tài chính thuế/kiểm toán tối thiểu 1năm liền kề: 

+ Bảng cân đối kế toán (Kèm biên bản kiểm toán nếu có) 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh (Kèm biên bản kiểm toán  

nếu có) 

• Báo cáo tài chính nội bộ tối thiểu 06 tháng gần nhất thể hiện doanh  

thu lợi nhuận: 

+ Bảng cân đối kế toán  

+ Báo cáo kết quả kinh doanh  
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CHƢƠNG TRÌNH DÀNH CHO KH ĐẶC BIỆT 

NHU CẦU VAY VỚI TỶ LỆ ≤ 70% GIÁ TRỊ CĂN HỘ  

(Ngoài giải pháp KH cung cấp chứng từ chứng minh chi tiết nguồn thu) 

1. Tỷ lệ vay: ≤ 50% giá trị căn hộ: 

 KH thực hiện kê khai nguồn thu nhập trên đơn đề nghị vay vốn theo mẫu 

Techcombank, trong đó tổng nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nghĩa vụ khoản vay này và các TCTD khác) 

≤  60% tổng thu nhập từ nguồn KH kê khai này 

 

2. Tỷ lệ vay: Từ 50%  - ≤ 70% giá trị căn hộ: 

 KH cung cấp sổ tiết kiệm của KH/vợ chồng KH tại Techcombank với điều kiện giá trị sổ 

tiết kiệm tối thiểu bằng tổng hạn mức vay của KH trên HĐTD – 50% giá trị tài sản vay mua. 

Số tiền trên Sổ tiết kiệm sẽ được phong tỏa suốt thời gian ân hạn gốc của khoản vay và được giải 

tỏa thu nợ gốc cho khoản vay sau khi hết thời gian ân hạn gốc. 

Ví dụ:  

Gía trị căn hộ mua 2.000.000.000 VNĐ 

Số tiền KH vay (trên HĐTD) 1.400.000.000 VNĐ 

50% giá trị tài sản (căn hộ mua) 1.000.000.000 VNĐ 

Số tiền Sổ TK phong tỏa 400.000.000 VNĐ 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ 

TRẦN TRUNG HIẾU TEAM LEADER 0907 810 145 

HUỲNH TRỌNG PHƯỚC CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 0938 986 722 

LÊ THỊ THU HÀ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 0904 211 652 

ĐINH CÔNG NHẬT KHÁNH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 093 6789 561 

NGUYỄN VĂN TẤN TÍN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 0888 10 68 01 

NGUYỄN DUY TRƯỜNG CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 0938 105 179 

NGUYỄN THANH BÌNH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 0908 120 869 

Hotline 24/7:  0888 84 00 77 -  Email: vincity@vingroupcorp.com  

www.vincitygrandparkquan9.vn 
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