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17/10/2014

Cập nhật tình hình “chiến sự”
Chiến dịch 120 ngày bán lẻ

1/3
chặng đường

KẾT QUẢ

Các đại đội có thành tích
“ngất ngưởng”

% đạt
chỉ
tiêu

CN An Giang: 96%
CN Hậu Giang: 75%

39%

3428

559 tỷ

tiến độ

khách hàng

giải ngân

Các đại đội đang chạy
nước rút

CN Bình Phước: 54%

Các đại đội tuy còn
hơi “chậm” nhưng sẽ “chắc”
CN Bến Tre: 38%
CN Trà Vinh: 35%
CN Đắk Lắk – CN Cà Mau: 34%
CN Gia Lai: 32%
CN Cần Thơ: 31%
CN Đắc Nông: 29%
CN Kiên Giang: 22%
CN Sóc Trăng: 12%
CN Long An: 10%
CN Vĩnh Long: 9%

Chia sẻ với phóng viên Khối Sản phẩm, các Chi nhánh cho biết hiện nay một số khó khăn mà Chi nhánh thường găp:
1 số Chi nhánh thiếu hụt nhân sự, địa bàn lớn  không thể bao quát toàn bộ khu vực hoạt động 
khiến số lượng khách hàng tiếp xúc giảm đi;
Quân số

1 số Chi nhánh tuy đầy đủ về mặt số lượng nhưng lại thiếu đi những chiến sĩ tinh nhuệ có kinh
nghiệm  hạn chế tỉ lệ thành công trong những lần ra quân.

Sự cạnh tranh của các Đoàn quân Ngân hàng đối thủ, như: Agribank (với mạng lưới dày đặc, các sản
phẩm nông nghiệp nông thôn đa dạng), Sacombank (hạn mức vay lớn và có thể điều chỉnh), vv…
Đối thủ

Thời điểm triển khai rơi vào gần cuối năm (đã gần hết mùa vụ nông nghiệp)  khiến nhiều người có
tâm lý ngại không muốn vay vốn hoặc do đã có khoản vay trước đó nên không cần tiếp tục tăng
cường thêm nữa;
Nhiều người có nhu cầu vay vốn nhưng tiềm lực tài chính có hạn  không đảm bảo điều kiện vay vốn.
Thời điểm

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Phóng viên Khối Sản phẩm đều nhận thấy một ý chí của các chi nhánh quyết tâm hoàn
thành kế hoạch, đặc biệt là những đơn vị đang có kết quả tăng trưởng chậm hơn so với toàn quân. Chúng ta hãy cùng
chờ đón những cuộc “bứt phá thần tốc” của các đơn vị trong chặng đua “Tăng tốc” tới.
Chúng tôi luôn tin tưởng và xin chúc các “chiến sĩ” dũng mãnh của các Chi nhánh sẽ luôn nỗ lực hết mình để mang tới
những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng và mang lại kết quả kinh doanh cao nhất cho đại đội của mình!
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THÔNG TIN LÃI SUẤT VÀ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TUẦN TỪ 13 – 18/10/2014
Lãi suất cho vay
Trong tuần qua, lãi suất cho vay trên biểu của LPB thay đổi ở mức cho vay trung dài hạn dành cho KHDN (từ 11-14%
thành 10.5-13%).
Lãi suất cho vay của các ngân hàng khác trên thị trường không có sự biến động, dao động từ 10 – 12%/năm đối với
khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn từ 11 – 14%/năm.
Thông tin lãi suất cho vay (VND):

KHCN

KHDN

Ghi chú: Lãi suất được tham khảo là lãi suất cho vay trung bình theo biểu lãi suất của các ngân hàng
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Lãi suất huy động
Lãi suất huy động của ngân hàng trong các tuần qua đều có sự sụt giảm, trong tuần này cũng không
ngoại lệ. Trên thị trường có 4 ngân hàng điều chỉnh lãi suất giảm, gồm:
-

Giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn: VPBank (mức giảm từ 0.1-0.4%); Maritime Bank (mức giảm
0.1-0.5%);

-

Giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn trừ kỳ hạn 9 tháng: LienVietPostBank (mức giảm 0.2-0.5%)

-

Giảm lãi suất ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng: Agribank (mức giảm 0.2%), Vietcombank (mức giảm
0.3-0.5%), Đông Á Bank (mức giảm 0.1-0.2%), VIB (mức giảm 0.1-0.2%), ABBank (mức giảm
0.1-0.3%);

-

Giảm lãi suất ở kỳ hạn 1, 3 và 12 tháng: Oceanbank (mức giảm 0.1-0.3%);

-

Giảm lãi suất ở kỳ hạn 1, 6, 9 và 12 tháng: Tienphongbank (mức giảm 0.2-0.5%)

Ghi chú: Lãi suất tính đến 16/10/2014
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THÔNG TIN CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chƣơng trình ƣu đãi tín dụng mới Tháng 9 và Tháng 10 - Khách hàng cá nhân
STT

Ngân
hàng

Tên chƣơng trình

2

3

Ƣu đãi áp dụng

Lãi suất thực khách
hàng đƣợc hƣởng

VIB

Yên tâm với lãi
suất không đổi
8,99%/năm trong
suốt 24 tháng đầu

1. Gói 1:
- LS 8,99%/năm trong 24 tháng đầu của
khoản vay
- LS kế tiếp: LSTK 13 tháng + 4%
(10.8%)
- Giá trị khoản vay không giới hạn và
thời gian từ 5 năm trở lên
Từ 25/08/2014
2. Gói 2:
đến khi giải ngân
- LS 6,99%/năm trong 6 tháng đầu của
hết 3.500 tỷ đồng
khoản vay
tổng hạn mức
- LS kế tiếp: LSTK 13 tháng + 4%
của 3 gói ưu đãi
(10.8%)
- Giá trị khoản vay trên 500 triệu và thời
gian vay từ 3 năm trở lên
3. Gói 3:
- LS 9,99%/năm trong 12 tháng đầu của
khoản vay
- LS kế tiếp: Lãi suất cho vay của VIB tại
thời điểm điều chỉnh

VCB

Chƣơng trình cho
vay ƣu đãi lãi suất
0% mua biệt thự
Flamingo

Từ 15/10/201431/12/2014

- LS năm đầu: 0%
- LS năm kế tiếp: 10.5%

Lãi suất năm đầu :
0%

Vay mua nhà The
Park Residence
với lãi suất siêu
ƣu đãi 4,9%/năm
tại VPBank

Từ 06/09/2014

- LS 4,9%/năm trong 06 tháng đầu tiên
- Giá trị khoản vay: tối đa 10 tỷ đồng
- Thời gian vay: tối đa 25 năm

Lãi suất năm đầu :
9.5-10%

1

2

Thời gian triển
khai

VPBank

ABBank

Vay ƣu đãi, lãi suất
5% tại VPBank

19/9 –
31/12/2014

Đầy ƣu đãi - Đủ
niềm vui

Từ 01/09/2014
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1. Ưu đãi Bạch Kim:
- Vay nhà đất, tiêu dùng thế chấp BĐS
và hộ kinh doanh: 5%/năm
- Vay mua ô tô: 5.5%/ năm đầu tiên
2. Ưu đãi Vàng:
- Vay nhà đất, tiêu dùng thế chấp BĐS
và hộ kinh doanh: 5%/năm
th
- Vay mua ô tô: 5.5%/ năm trong 6 đầu
tiên. Đối với khoản vay>48 tháng: giảm
thêm 0.25%/năm từ tháng thứ 7
3. Ưu đãi Bạc:
- LS 10% trong 3 tháng đầu tiên
- Từ tháng thứ 4: hoặc chọn LS 12%/9
tháng còn lại hoặc áp dụng lãi vay
thông thường
th
- Vay mua ô tô: 5.5%/ năm trong 6 đầu
tiên. Đối với khoản vay>48 tháng: giảm
thêm 0.25%/năm từ tháng thứ 7
1. Từ 6 tháng-dưới 12 tháng:
- >1 tỷ: 7.5% trong 3 tháng đầu
- 500tr - dưới 1 tỷ: 7.6%/năm trong 3
tháng đầu
- 100 tr- dưới 500tr: 7.7% trong 3 tháng
đầu
2. Từ 12 tháng trở lên:
- Trên 1 tỷ: 7.5% trong 3 tháng đầu
- 500tr-dưới 1 tỷ: 7.6% trong 6tháng đầu
- 100tr- dưới 500tr: 7.7% trong 6tháng
đầu

Lãi suất năm đầu :
8.9 -10%

Lãi suất năm đầu : 510%

Lãi suất năm đầu: 1012%
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HDBank

đến 31/12/2015

Lãi suất năm đầu: 0 –
6%

Lãi suất năm đầu:
7.99%

Ocean
Bank

OceanBank cho vay
mua nhà dự án lãi
suất “Lùn”
7,99%/năm, thời
hạn vay 25 năm

Từ 06/10/2014

1. Ưu đãi về lãi suất:
- Lãi suất năm đầu: 7,99%/năm
- Lãi suất 02 năm tiếp theo:10,99%/năm
- Lãi suất từ năm thứ 4: LSTK 13 tháng
+ biên độ tối thiểu 3,8%/năm
2. Ưu đãi về phí trả nợ trước hạn:
- Miễn phí trả nợ trước hạn từ tròn 3
năm hoặc tròn 1/2 thời gian vay
- Mức phí chỉ từ 1% số tiền trả nợ trước
hạn
3. Các ưu đãi vượt trội khác:
- Thời gian cho vay lên đến 25 năm
- Số tiền vay lên đến 95% giá trị căn hộ
mua
- Được mở ngay thẻ tín dụng quốc tế
VISA OceanBank với hạn mức 1% số
tiền duyệt vay

BIDV

Vay kinh doanh
với lãi suất chỉ
7%/năm tại BIDV

01/09/2014 31/03/2015 hoặc
đến khi giải ngân
hết 5.000 tỷ đồng

- Lựa chọn 1: 7%/năm 01 tháng đầu tiên
- Lựa chọn 2: 8%/năm 03 tháng đầu
tiên)

Lãi suất năm đầu: 10
– 11%

Vietin
Bank

Sở hữu căn hộ
Mipec trong tầm
tay

tới 30/6/2015

- Với lãi suất vay thấp, chỉ từ 7,5%/năm
trong thời gian tối đa 12 tháng

Lãi suất năm đầu: từ
7.5%

6

7

0%/năm sở hữu
ngay ngôi nhà mơ
ƣớc cho dự án
Ehome

- Lựa chọn 1: 0%/năm cho đến
31/12/2015 hoặc khi chủ đầu tư bàn
giao nhà cho khách hàng.
- Lựa chọn 2:HDBank còn áp dụng lãi
suất cố định 6%/năm trong 2 năm đầu
tiên nhưng không quá 31/8/2016
- Tự động phát hành thẻ Visa, miễn phí
thường niên năm đầu tiên, hạn mức
thấu chi tài khoản cá nhân tối đa 5%
giá trị hợp đồng dành cho khách hàng
mua căn hộ Ehome5

Vay mua xe
Mercedes-Benz lãi
suất 0% trong 12
tháng đầu tiên

Từ 05/09/2014

SeABank ƣu đãi
vay mua ô tô lãi
suất 1,5%/năm 3
tháng đầu tiên

Từ 24/09/2014

TPBank cho vay tổ
chức đám cƣới
hạn mức 100 triệu,
lãi suất 1%/tháng

Từ 12/09/2014

Seabank
8

9

TPBank
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1. Lãi suất:
- 0%/năm cho 12 tháng đầu tiên dành
cho xe A-class & C-class
- 8%/năm trong 12 tháng đầu tiên dành
cho xe mới và xe cũ
2. Được vay tối đa 75% giá trị định giá
tài sản đảm bảo
3. Thời gian vay tối đa lên tới 10 năm
- Lãi suất chỉ 1,5%/năm trong 03 tháng
đầu khoản vay.
- Tặng ngay đến 30% phí bảo hiểm vật
chất xe năm đầu tiên
- Thời gian vay vốn lên đến 10 năm
- Hạn mức vay lên tới 100 triệu VNĐ
- Thời hạn vay tối đa 36 tháng
- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1%/tháng

Lãi suất năm đầu:
0-8%

Lãi suất năm đầu:
9.5-10%

Lãi suất thực năm
đầu: 12%/năm
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Chƣơng trình ƣu đãi tín dụng mới Tháng 9 và Tháng 10 - Khách hàng doanh nghiệp
STT

Ngân
hàng

1

Ocean
Bank

2

Sacom
bank

3

PV
Combank

4

BaoViet
Bank

Tên chƣơng trình
Cho vay USD LS
chỉ 2,8%/năm dành
cho KHDN
Sacombank dành
2.500 tỷ đồng cho
vay ƣu đãi DN

Thời gian triển
khai

Lãi suất thực khách
hàng đƣợc hƣởng

Ƣu đãi áp dụng

Hết 31/12/2014

Lãi suất 2,8%/năm kéo dài trong 6 tháng

Chưa có thông tin

08/0931/12/2014

LS: 7%/năm trong 6 tháng đầu

8.5-9.5%

Cho vay doanh
nghiệp siêu nhỏ
chỉ 8.5%/năm

hết 17/11/2014
hoặc khi giải
ngân hết gói tín
dụng 500 tỷ

- Lãi suất 8.5%/3 tháng đầu
- LS sau thời gian KM: LSTK 13
tháng+4%=11.5%

10.75%

1.000 tỷ đồng cho
vay ƣu đãi lãi suất
6,99% cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ

Từ 01/9/2014

- LS 6,99%/năm trong 3 tháng đầu tiên
- LS sau thời gian KM: LSTK 13
tháng+4.5%

11%

Chƣơng trình ƣu đãi huy động mới Tháng 9 và Tháng 10
TT

Ngân hàng

Thời gian
triển khai

1

PV
Combank

01/09/201431/10/2014

2

ACB

13/09/201405/10/2014

3

SHB

Từ 08/09/2014

12/9/2014 12/12/2014
4

Ocean Bank

22/9/2014 26/12/2014

Tên CT

Tích lũy
hôm nay Quà tặng
trao tay
Sánh đôi
vui hè
Vòng tay
yêu
thƣơng Tƣơng lai
toàn diện
Nhận quà
tặng lên
tới 2,5
triệu đồng
khi gửi
góp Tích
lũy an cƣ
tại Ocean
Bank
Tích lũy
mỗi ngày,
nhận
ngay quà
tặng

Số tiền
gửi tối
thiểu

Kỳ hạn
gửi (tối
thiểu)

Loại
tiền

Hình thức
khuyến mại

150.000
VND

1 tháng

VND

Quà tặng ngay
và tích điểm
nhận quà

30 triệu

1 tháng

VND

Quà tặng

1 tháng

VND/
USD

50 triệu

100.000
VNĐ

100.000
VNĐ

1-5 năm

1 tháng

VND

VND

Cơ cấu quà tặng
- 200-300 điểm: 1 ba lô
- 300-500 điểm: 1 ô/ dù
- >500 điểm: 1 mũ bảo
hiểm
- Tặng áo mưa cho KH gửi
1 triệu trở lên
Áo mưa, Ô/dù, bộ chén
Minh Long

Quà tặng ngay

Quà tặng: vở học sinh, áo
mưa, hộp bút/hộp màu
bình nước, nón bảo hiểm,
ba lô/cặp sách…

Quà tặng ngay

- Quà tặng trị giá lên tới
2,5 triệu đồng tùy theo số
tiền KH đăng ký gửi
- Miễn phí phát hành Thẻ
tỷ phú ATM OceanBank,
miễn phí rút tiền nội-ngoại
mạng lên tới 1 tỷ đồng
- Miễn phí phát hành Thẻ
Tỷ phú ATM, rút tiền 1 tỷ
trong 10 năm.
- Nhận hàng trăm quà
tặng KÉP hấp dẫn

Thông tin chƣơng trình khuyến mại khác:
Anh/Chị vui lòng tham khảo tại bản tin số 10 gửi ngày 15/09/2014, hoặc tra cứu tại:
http://nhaminh.lienvietpostbank.com.vn/content.php?r=13-an-pham-noi-bo
Thông tin Chiến dịch “120 ngày bán lẻ” – Chiến dịch “hot” nhất tại LienVietPostbank hiện nay:
http://120ngaybanle.lienvietpostbank.com.vn/
Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các Anh/Chị!
Mọi ý kiến để nâng cao chất lƣợng bản tin xin vui lòng liên hệ:
marketing@lienvietpostbank.com.vn
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