Chương trình
hỗ trợ học phí
lãi suất

Chương trình vay vốn hỗ trợ học phí khóa học tiếng Anh lãi suất
0% dành cho khách hàng ngân hàng VIB
Nội dung chương trình:
• Khách hàng cá nhân tại VIB khi thanh toán học phí khóa học cho chính khách hàng hoặc người thân
• Ngân hàng VIB thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng có nhu cầu thanh toán học phí
trả góp tại Hội đồng Anh
• Số tiền được vay không quá 70% học phí khóa học, tối đa là 80 triệu đồng
• Kỳ hạn trả góp là ba tháng đến chín tháng

Quy trình thực hiện:
• Khách hàng thông báo với Hội đồng Anh về nhu cầu vay trả góp học phí
• VIB sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ vay vốn. Hồ sơ sẽ được xét duyệt và thông báo kết quả, mức
cho vay trong vòng tối đa 60 phút kể từ thời điểm ngân hàng nhận đủ hồ sơ vay vốn
từ phía khách hàng
• Sau khi đăng kí chương trình thành công, khách hàng đóng tối thiểu 30% học phí khóa học tại
Hội đồng Anh
• Ngân hàng và khách hàng ký hợp đồng tín dụng (HĐTD) và khế ước nhận nợ (KUNN)
• Khoản vay của khách hàng sẽ được ngân hàng thanh toán với Hội đồng Anh. Hàng tháng, ngân hàng
sẽ thực hiện thu nợ của khách hàng theo hình thức trả góp (số tiền trả góp được phân bố đều theo
từng tháng theo kỳ hạn trả góp được ký kết với ngân hàng).

Hồ sơ vay vốn của khách hàng gồm có:
• CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
• Hình chụp chân dung
• Hộ khẩu/ Giấy phép lái xe
• Giấy tờ chứng minh mối quan hệ trong trường hợp khách hàng đóng học phí cho người thân:
Hộ khẩu/ Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy khai sinh/ Xác nhận của chính quyền địa phương
• Giấy tờ chứng minh khoản vốn tự có: Hợp đồng học viên/ Phiếu thu/ Giấy biên nhận,…
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Chương trình hỗ trợ học phí khóa tiếng Anh lãi suất 0% khi thanh
toán bằng thẻ tín dụng quốc tế các ngân hàng Techcombank,
Sacombank, BIDV, VIB và OCB
Nội dung chương trình:
- Đối tượng áp dụng: các chủ thẻ tín dụng của Techcombank, Sacombank BIDV , VIB hoặc OCB (Visa, Mastercards và
JCB – không bao gồm thẻ Debit) thanh toán học phí khóa tiếng Anh tại Hội đồng Anh
- Học viên thanh toán toàn bộ số tiền học phí bằng thẻ tín dụng Techcombank, Sacombank, BIDV, VIB hoặc OCB
- Sau khi đăng ký thành công, ngân hàng sẽ tiến hành thu nợ qua hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng (số tiền
trả góp sẽ được phân bổ đều vào từng tháng theo kỳ hạn trả góp chủ thẻ đăng ký)
- Chủ thẻ sẽ không phải chịu phí đăng ký trả góp cũng như lãi suất trả góp (trừ trường hợp chủ thẻ chậm trả
số tiền dư nợ của họ trong hóa đơn thẻ tín dụng)
- Kỳ hạn đăng ký trả góp là ba tháng đến chín tháng
- Điều khoản và điều kiện chi tiết về chương trình trả góp giữa ngân hàng Techcombank và chủ thẻ:
http://bit.ly/tra-gop-Techcombank-1
- Điều khoản và điều kiện chi tiết về chương trình trả góp giữa ngân hàng Sacombank và chủ thẻ:
http://bit.ly/tra-gop-Sacombank

Lưu ý:
• Đối tượng áp dụng: học viên các khóa tiếng Anh tại Hội đồng Anh
• Chủ thẻ không nhất thiết phải là học viên của Hội đồng Anh
• Thẻ dùng để thanh toán phải là thẻ tín dụng do Techcombank, Sacombank, BIDV, VIB hoặc OCB phát hành
(Visa, Mastercards và JCB)
• Chủ thẻ sẽ phải xuất trình CMND hoặc căn cước công dân khi thanh toán và đăng ký trả góp (thu ngân có
trách nhiệm kiểm tra CMND/căn cước, và chữ ký của chủ thẻ trên hóa đơn thẻ và phiếu đăng ký trả góp)
• Với các khách hàng chưa có thẻ tín dụng của các ngân hàng trên, để mở thẻ tín dụng, khách hàng có thể
liên hệ số điện thoại đường dây nóng hoặc đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng để được hỗ trợ.
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