






































































ABOUT US



ESTABLISHED IN 

1950s

OFFICES

20

COUNTRIES

13

EMPLOYEE

3,000 We have developed business groups w ith the keyw ord 
“Human resource development."





















GP HUY ĐỘNG VỐN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHẤP THUẬN 1/500 GP XÂY DỰNG













PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN





ĐỢT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG GHI CHÚ

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Bản ĐKNV mua Bất động sản 50,000,000 

Đợt 1 Ký HĐDV tư vấn (trong vòng 7 ngày kể từ ngày ĐKNV) 10%
-Bao gồm tiền 

ĐKNV

Đợt 2 Trong vòng 02 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 1 10%

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Đợt 1

Ký Hợp đồng mua bán sản phẩm căn hộ hình thành trong 

tương lai/hợp đồng cho thuê Dài hạn sản phẩm căn hộ hình 

thành trong tương lai

10%
-Bao gồm Tiền Đảm 

bảo 20% của HDDV

Đợt 2 Trong vòng 01 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 1 40%
-Ngân hàng giải 

ngân

Đợt 3
Thông báo Bàn giao sản phẩm căn hộ 25%

Phí bảo trì 2%

Đợt 4 Thông báo làm thủ tục cấp GCNQSH 5%

TỔNG 30%+2% 70%

Phương thức thanh toán

HTLS 40%

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

Lưu ý về chính sách hỗ trợ ngân hàng:

- Ngân hàng hỗ trợ cho vay tối đa 70% trên giá trị sản

phẩm căn hộ.

-Lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt thời gian hỗ 

trợ

-Trường hợp chuyển nhượng, thời hạn hỗ trợ là thời 

gian còn lại của gói vay ban đầu.

-Đối với PT HTLS 40%, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 

là 12 tháng



ĐỢT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG GHI CHÚ

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Bản ĐKNV mua Bất động sản 50,000,000 

Đợt 1
Ký HĐDV tư vấn (trong vòng 7 ngày kể từ ngày 

ĐKNV)
10%

-Bao gồm tiền 

ĐKNV

Đợt 2
Trong vòng 02 tháng kể từ ngày đến hạn thanh 

toán Đợt 1
10%

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Đợt 1

Ký Hợp đồng mua bán sản phẩm căn hộ hình 

thành trong tương lai/hợp đồng cho thuê Dài hạn 

sản phẩm căn hộ hình thành trong tương lai

10%

-Bao gồm Tiền

Đảm bảo 20% 

của HDDV

Đợt 2
Trong vòng 01 ngày kể từ ngày đến hạn thanh 

toán Đợt 1
65%

-Ngân hàng giải 

ngân

Đợt 3
Thông báo Bàn giao sản phẩm căn hộ

Phí bảo trì 2%

Đợt 4 Thông báo làm thủ tục cấp GCNQSH 5%

TỔNG 30%+2% 70%

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

Phương thức thanh toán

HTLS 70%

Lưu ý về chính sách hỗ trợ ngân hàng:

- Ngân hàng hỗ trợ cho vay tối đa 70% trên giá trị sản phẩm

căn hộ.

-Lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt thời gian hỗ trợ

-Trường hợp chuyển nhượng, thời hạn hỗ trợ là thời gian còn 

lại của gói vay ban đầu.

-Đối với PT HTLS 70%, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 15 

tháng hoặc Thông báo bàn giao sản phẩm căn hộ tùy thời điểm 

nào đến trước và miễn phí tất toán trước hạn sau 12 tháng.




