CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP HỌC PHÍ KHÓA TIẾNG ANH LÃI SUẤT 0%
KHI THANH TOÁN HỌC PHÍ BẰNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
CÁC NGÂN HÀNG TECHCOMBANK, SACOMBANK
Để hỗ trợ các học viên có nhu cầu đăng ký các gói khóa học giá trị lớn, Hội đồng Anh kết hợp với ngân
hàng Techcombank và ngân hàng Sacombank xây dựng chương trình ưu đãi ‘Trả góp học phí lãi suất
0% cho các khách hàng khóa tiếng Anh khi thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng quốc tế’.
Nội dung của chương trình:
- Các chủ thẻ tín dụng của Techcombank và Sacombank (Visa, Mastercards và JCB – không
bao gồm thẻ Debit) thanh toán học phí cho các học viên khóa tiếng Anh tại Hội đồng Anh đều
có thể đăng ký tham gia chương trình trả góp
- Chủ thẻ sẽ phải thanh toán toàn bộ số tiền học phí bằng thẻ tín dụng Techcombank hoặc
Sacombank của họ trước khi điền đơn đăng ký tham gia chương trình trả góp tại quầy thu ngân
để chuyển tiếp cho ngân hàng
- Sau khi đăng ký thành công, ngân hàng sẽ tiến hành thu nợ của chủ thẻ 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 3 tháng, 6 tháng và 9 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
- 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 hoặc Sacombank 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)
- Số tiền thanh toán tối thiểu được đăng ký trả góp: 9.000.000 đồng
- Với các khách hàng chưa có thẻ tín dụng của Techcombank, để mở thẻ tín dụng, khách hàng
có thể liên hệ số điện thoại 1800 588 822 hoặc trực tiếp tại các chi nhánh của ngân hàng. Tra
cứu địa điểm phòng giao dịch Techcombank: http://bit.ly/dia-diem-Techcombank
- Với các khách hàng chưa có thẻ tín dụng của Sacombank, để mở thẻ tín dụng, khách hàng có
thể liên hệ số điện thoại 1900 5555 88 hoặc trực tiếp tại các chi nhánh của ngân hàng. Tra cứu
địa điểm phòng giao dịch Sacombank: http://bit.ly/dia-diem-Sacombank
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