
 

1 
 

CHƯƠNG TRÌNH “VAY SIÊU RẺ” 

(Ban hành theo Quyết định số 4505/2018/QĐ-TGĐ.02.02 ngày 15/8/2018 của Tổng Giám đốc) 

 

Tên Chương trình  VAY SIÊU RẺ 

Thời gian triển khai  Từ 15/8/2018 đến 31/12/2018. 

Mục đích cho vay  Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Điều kiện KH 

 KH là công dân Việt Nam, đầy đủ hành vi dân sự và pháp luật. 

 Từ đủ 18 tuổi tại thời điểm vay vốn và không quá 65 tuổi tại thời điểm đáo hạn khoản vay. 

 Có địa điểm SXKD và hộ khẩu thường trú/tạm trú cùng địa bàn với ĐVCV.   

 Là KH mới tại OceanBank (KH chưa từng phát sinh vay vốn mục đích SXKD tại 
OceanBank hoặc KH không còn dư nợ mục đích SXKD tại OceanBank tối thiểu 06 tháng 
tính đến thời điểm đề nghị vay). 

 Không có nợ quá hạn trong vòng 12 tháng gần nhất. 

 KH đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. 

Tài sản bảo đảm 
 Bất động sản là Nhà ở và/hoặc đất ở. 

 Ô tô. 

Tỷ lệ cho vay/TSBĐ  Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ. 

Mức cho vay  Tối đa 80% tổng nhu cầu vốn. 

Thời hạn cho vay 

 Cho vay từng lần: dưới 12 tháng (tối đa 364 ngày). 

 Cho vay theo hạn mức: thời gian duy trì HM dưới 12 tháng (tối đa 364 ngày), thời gian 
từng giấy nhận nợ tối đa 364 ngày. 

Lãi suất vay 

 Lãi suất cho vay áp dụng như sau:  

TT Thời hạn cho vay 
Lãi suất 
cho vay 
(%/năm) 

Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa 

1 
Thời hạn cho vay/Thời 
hạn duy trì hạn mức cho 
vay  ≤ 01 tháng 

5,5 

Trong toàn bộ thời hạn cho vay/Thời 
hạn duy trì hạn mức cho vay 

2 
01 tháng < Thời hạn cho 
vay/Thời hạn duy trì hạn 
mức cho vay < 06 tháng 

6,3 

3 
06 tháng ≤ Thời hạn cho 
vay/Thời hạn duy trì hạn 
mức cho vay < 12 tháng 

6,9 
Tối đa 179 ngày kể từ ngày giải ngân 
đầu tiên 

 Lãi suất ưu đãi áp dụng đối với các khoản giải ngân từ 15/8/2018 đến 31/12/2018 

 Sau thời gian ưu đãi: Lãi suất cho vay = Lãi suất cơ sở (LSCS) + BĐ tối thiểu 2,0% 

 LSCS: Là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng trả lãi cuối kỳ. 

Giải ngân 
 Giải ngân chuyển khoản/tiền mặt theo đề nghị KH. 

 Việc giải ngân bằng tiền mặt phải tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật. 

Trả nợ vay 

 Trả lãi: Hàng tháng. 

 Trả gốc: Căn cứ vào dòng tiền của KH nhưng không vượt quá thời gian vay vốn quy định 
theo từng Giấy nhận nợ. 

Phí trả nợ trước hạn   Không thu phí trả nợ trước hạn. 


