
                                                                                                                                                                                                    

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THÔNG BÁO  

Chương trình tài trợ KHCN vay mua bất động sản tại dự án Merry Land Quy Nhơn do Hưng Thịnh Group làm CĐT  

 

              Kính gửi:    HƯNG THỊNH GROUP  

 

       Lời đầu tiên, Ngân hàng TMCP Quân Đội gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự hợp tác và tin 

tưởng của Quý Công ty đã dành cho Ngân hàng chúng tôi. Chúng tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển 

và bền chặt. 

        Ngân hàng TMCP Quân Đội trân trọng thông báo với Quý công ty về chương trình tài trợ cho KHCN vay mua 

bất động sản tại dự án Merry Land Quy Nhơn do Hưng Thịnh Group làm Chủ đầu tư , chi tiết như sau: 

 

TT Tiêu chí Nội dung chi tiết 

Hình thức vay Hợp đồng mua bán (HĐMB) 

01 Mục đích vay 

vốn 

Thanh toán một phần chi phí mua bán bất động sản dự án Merry Land Quy Nhơn với Chủ đầu 

tư theo HĐMB/ chuyển nhượng/bù đắp 

02 Số tiền cho 

vay 

Tối đa 100% nhu cầu vốn (*): Khi bổ sung thêm tài sản độc lập khác là BĐS đã có Giấy chứng 

nhận sở hữu của KH. 

03 Vốn tự có  Tối thiểu 20% giá trị HĐMB .  

04 Thời hạn vay Tối đa 240 tháng  

05 Thời gian ân 

hạn gốc 

‑ Chủ đầu tư không hỗ trợ lãi suất: Tối đa 06 tháng. 

‑ Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất: Bằng thời gian HTLS hoặc bằng thời gian cố định lãi suất, tùy 

theo chính sách bán hàng của CĐT từng thời kỳ nhưng tối đa không quá 24 tháng 

06 Lãi suất cho 

vay 

Tiêu chí Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4 

Thời gian cố định 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 

Lãi suất cố định 7.2% 7.5% 8.6% 9% 

Biên độ  3.0% 3.5% 3.6% 3.6% 

Phí trả nợ trước hạn Năm 1 - 5: 2 %                     Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí  
 

07 Tài sản bảo 

đảm  

‑ Hình thành từ PAVV:  

 Quyền TS phát sinh từ HĐMB với loại hình bất động sản là shophouse (tên gọi khác là 

Bizhouse) (**) 

 LTV: Tối đa 65% giá trị định giá  

 Giá trị định giá: Theo giá trị HĐMB với CĐT (bao gồm VAT nhưng không gồm KPBT) 

/giá trị định giá (***) của Công ty thẩm định giá độc lập theo quy định MB. 

‑ Độc lập: Và/Hoặc TSBĐ độc lập theo quy định MB  

08 Nguồn thu 

nhập 

Ghi nhận nguồn thu nhập đơn giản, linh hoạt dựa vào tài sản tích lũy, tỷ lệ tài sản/tổng nợ tối 

thiểu 250% 

09 Điều kiện 

hợp tác 

‑ CĐT cung cấp đầy đủ các chứng từ, văn bản theo nội dung đã cam kết cho MB trước khi ký 

Thỏa thuận quản lý Tài sản đảm bảo. 

‑ Các nội dung khác theo cam kết của CĐT và MB từng thời kỳ. 

10 Phương thức 

giải ngân 
Giải ngân vào tài khoản Chủ đầu tư tại MB/ Bên thứ 3 theo quy định MB từng thời kỳ  

11 Đầu mối phối 

hợp và triển 

khai 

‑ Chính sách tài trợ: Phòng Đối tác – Khối KHCN – Hội sở 

‑ Đơn vị triển khai: 

Địa bàn triển khai Đơn vị triển khai 

Miền Bắc  (Từ Thanh Hóa trở ra) MB Đông Sài Gòn - MB Tây Hồ 

Miền Trung (Thanh Hóa – Bình Thuận) MB Bình Định 

Số: 188/2022/TB-MB-ĐSG TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022 



                                                                                                                                                                                                    

  

Miền Nam (Từ Bình Thuận trở vào) MB Đông Sài Gòn - MB Kỳ Đồng 
 

12 Thời gian 

hiệu lực 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo bổ sung/thay thế của Ngân 

hàng 

   (*): Áp dụng cho phân khúc KH Premium và sau khi HTG hoàn thành các điều khoản cam kết với MB để áp dụng 

chính sách này. 

  (**): Hiện tại, MB tài trợ cho loại hình này tại phân khu Khu Kênh đào của dự án. Các phân khu khác sẽ theo tiến độ 

hoàn thiện pháp lý  dự án của CĐT và Thông báo của MB từng thời kỳ. 

(***): Chỉ áp dụng giá trị định giá bên thứ 3 trong trường hợp chuyển nhượng. 

 

 Trong quá trình triển khai hợp tác, nếu có phát sinh hoặc thay đổi theo chính sách và tình hình thực tế, Quý công 

ty và MB phối hợp làm việc để chỉnh sửa nhằm triển khai hợp tác hiệu quả và phù hợp thực tế phát sinh. 

Mọi thông tin liên quan đến quá trình triển khai, Quý công ty liên hệ đầu mối: 

 

Đầu mối liên hệ:  

1. CHƯƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH: 

 Mr. Minh Đức – Chức danh: Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp 

Số điện thoại: 0936.88.55.68 – Email: ducnm1.ho@mbbank.com.vn 

 Ms. Phương Dung – Chức danh: Chuyên viên phát triển đối tác 

      Số điện thoại: 0982.739.265 – Email: dungdtp5@mbbank.com.vn 

 

2. TRIỂN KHAI CHO VAY: 

MB Đông Sài Gòn MB Kỳ Đồng 

Phó Giám đốc: Trần Nhật Linh 

Điện thoại: 0988.225.335 

Email: linhtn.sg@mbbank.com.vn 

Phó Giám đốc: Lê Nguyễn Hoàng Phi Long 

Điện thoại: 0915.055.255 

Email: longlnhp@ mbbank.com.vn 

Trưởng phòng: Nguyễn Vĩnh Cường 

Điện thoại: 0933.118.987 

Email: cuongnv.sg@mbbank.com.vn 

Chuyên viên KHCN: Trần Nguyễn Xuân Thành 

Điện thoại: 0907.980.218 

Email: thanhtnx@mbbank.com.vn 

MB Tây Hồ MB Bình Định 

Phó Giám đốc:  Hoàng Bá Trung 

Điện thoại: 0976.093.686 

Email: Trunghb@mbbank.com.vn 

Giám đốc: Nguyễn Hữu Thành 

Điện thoại: 0978.470.468 

Email: thanhnh.qng@mbbank.com.vn 

Phó phòng:  Hoàng Huy Tùng 

Điện thoại: 08.25.85.9999 

Email: tunghh@mbbank.com.vn 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Phượng 

Điện thoại: 0977.949.049 

Email: mailto:phuongntt@mbbank.com.vn    

 

Ngân hàng TMCP Quân Đội rất vui được hợp tác và đồng hành cùng Quý Công ty. 

Trân trọng.                            

                                                                               

 MB ĐÔNG SÀI GÒN 

 

 

 

Trần Nhật Linh 
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