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3600 thông tin Khối Sản phẩm
20/10/2014: Ban hành quy định Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả góp

QUY ĐỊNH
MỚI

21/10/2014: Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù cho vay sản xuất
kinh doanh đồ gỗ và phụ trợ sản xuất đồ gỗ trên địa bàn huyện Thạch Thất – Hà Nội
KẾT QUẢ

22/10/2014: Thông báo triển khai chương trình bảo hiểm Đề án 5000 tỷ đồng cho
vay ưu đãi NNNT khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có bảo hiểm lãi suất

TIN TỨC
MỚI

23/10/2014: Ban hành công văn điều chỉnh một số nội dung của chương trình “Cho
vay ưu đãi – Đẩy mạnh tiêu dùng”

Ngày 21/10/2014 vừa qua, Ban Marketing – Phòng Hỗ trợ Khách hàng – Khối Sản
phẩm đã tổ chức buổi chia sẻ, đào tạo nội bộ về Content Marketing – một trong
những chiến lược marketing dự kiến triển khai trong năm 2015. Buổi đào tạo nội bộ
đã diễn ra rất sôi nổi dưới hình thức một cuộc thi trình bày 01 kế hoạch Content
Marketing giữa 2 đội. Buổi chia sẻ không những giúp các thành viên trau dồi khả
năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm mà còn thu lượm thêm nhiều kiến
thức về marketing và thắt chặt tinh thần đoàn kết nội bộ   

Ngày 22/10/2014 vừa qua, Khối Sản phẩm đã gửi Thông báo tuyên dương các
Quân số

cá nhân và đơn vị kinh doanh đạt thành tích xuất sắc trong Giai đoạn 1
Chương trình “Nghìn tỉ ưu đãi – Lãi suất tự chọn”. Một lần nữa, chúng tôi xin
chúc mừng các chi nhánh và cá nhân đã đạt các giải cao nhất của chương trình. Và
xin chúc các chi nhánh đạt giải nói riêng và các chi nhánh trên hệ thống
LienVietPostBank nói chung sẽ luôn đạt được những kết quả kinh doanh thật tốt vì
một LienVietPostBank vững mạnh và phát triển.

CHƢƠNG TRÌNH 120 NGÀY BÁN LẺ
Chi nhánh An Giang cán mốc 100% vào ngày 23/10/2014 khi chặng đường còn
69 ngày nữa với 100 tỷ doanh thu và 328 Khách hàng
Tính tới ngày 25/10/2014, Chi nhánh Hậu Giang đang dẫn đầu về doanh số giải
ngân (177 tỷ đồng) và khách hàng (1.711 khách hàng)
Giải thưởng 50 triệu dành cho Chi nhánh đạt doanh số giải ngân cao nhất đang rất
gần rồi, 14 chi nhánh hãy tiếp tục nỗ lực để sớm “chạm tay” tới giải thưởng nhé!!!
Để theo dõi bảng tổng sắp và thông tin khác của chương trình, vui lòng truy cập:
http://120ngaybanle.lienvietpostbank.com.vn/
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THÔNG TIN LÃI SUẤT VÀ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TUẦN TỪ 20 – 25/10/2014
Lãi suất cho vay
-

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

 Hiện nay các Ngân hàng quốc doanh đang có ưu thế về lãi suất cho vay thấp với cả kỳ hạn ngắn, trung và dài
hạn, mức cho vay dao động từ 9.5 – 10% với ngắn hạn và 10.5 – 12% với trung dài hạn;
 So với các Ngân hàng TMCP khác thì lãi suất LPB đang ở mức thấp, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các
ngân hàng đối thủ.

KHDN

 Lãi suất LPB đang ở mức trung bình so với thị trường

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 các kỳ hạn 1 và 24 tháng: BIDV (mức giảm 0.2-0.5%)

-

Giảm lãi suất ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng: Sacombank (mức giảm 0.2%)

-

Giảm lãi suất ở các kỳ hạn 1 và 3 tháng: TienphongBank (mức giảm 0.1-0.2%)

-

Giảm lãi suất ở các kỳ hạn 1, 3, 6 và 9 tháng: Vietinbank (mức giảm 0.2-0.5%)

-

Giảm lãi suất ở kỳ hạn 1, 6, 9 và 12 tháng: VPBank (loại <100 triệu, mức giảm 0.2%), Maritime
Bank (loại <500 triệu và >1 tỷ, mức giảm 0.1-0.4%)

-

Giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn trừ kỳ hạn 12 tháng: VPBank (loại 100-500 triệu và >500 triệu,
mức giảm 0.1%), Maritime Bank (loại 500 triệu-1 tỷ, mức giảm 0.05-0.3%)

-

Giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn trừ kỳ hạn 3 tháng: SHB (mức giảm 0.2%)

Ghi chú: Lãi suất tính đến 25/10/2014
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THÔNG TIN CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chƣơng trình ƣu đãi tín dụng mới Tháng 10/2014 - Khách hàng cá nhân
Ngân
hàng

STT

VCB

1

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

2

Ocean
Bank

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

3

TPBank

Cho vay ƣu đãi lãi
suất ƣu việt chỉ từ
4,9%/năm

Thời gian triển
khai

Ƣu đãi áp dụng

Lãi suất thực khách
hàng đƣợc hƣởng

Từ 15/10/201431/12/2014

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

Lãi suất năm đầu :
0%

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 VISA với
hạn mức 1% số tiền duyệt vay

Lãi suất năm đầu:
7.99%

Từ 09/10/201431/12/2014

- Vay ngắn hạn chỉ từ 4,9%/năm
- Nhiều kỳ hạn linh hoạt
- Lãi suất cố định suốt kỳ hạn vay

Lãi suất thực năm
đầu: từ 4.9%

Chƣơng trình ƣu đãi tín dụng mới Tháng 10/2014 - Khách hàng doanh nghiệp
STT

Ngân
hàng

Tên chƣơng trình

Thời gian triển
khai

1

Ocean
Bank

Lãi suất tốt nhất
6,99%/năm dành
cho doanh nghiệp

01/10/201431/03/2015

- Khoản vay <6 tháng: LS 6.99%/ 3
tháng đầu
- Khoản vay 6-12 tháng: LS
6.99%/6tháng đầu

LS năm đầu:
9.5-10.5%

2

Seabank

Nhập khẩu ngay
hƣởng lãi suất bất
ngờ 5%/năm

09/10/201431/12/2014

LS 5%/năm trong 6 tháng đầu

LS năm đầu:8.5%

Ƣu đãi áp dụng

Lãi suất thực khách
hàng đƣợc hƣởng

Chƣơng trình ƣu đãi huy động mới Tháng 10/2014
TT

1

2

Ngân hàng

Vietinbank

Thời gian
triển khai

Số tiền
gửi tối
thiểu

Tên CT

10/10/201431/12/2014

Lộc vàng
nhƣ ý

N/A

06/10/2014 06/11/2014

Mừng
20/10

30 triệu
đồng

Kỳ hạn
gửi (tối
thiểu)

Loại
tiền

Hình thức
khuyến mại

N/A

VNĐ

Quay số trúng
thưởng

6 tháng

VND

Quà tặng

Cơ cấu quà tặng
- 1 giải Đặc biệt: Xe ôtô Kia
- 5 giải Nhất: Xe máy
Honda
- 10 giải Nhì: Tivi LCD Sony
- 30 giải Ba: Máy ảnh Sony
- 1000 giải KK: 500K
- Áo mưa siêu nhẹ, ô (dù)...
- Tài khoản tiết kiệm gửi
góp trị giá lên tới 3,8 triệu
đồng: Yêu thương cho
con, Tích lũy an cư, Siêu
linh hoạt

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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