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Thể lệ chương trình
CHO VAY ƯU ĐÃI PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành kèm theo quyết định số
/QĐ-TGĐ ngày……………….. của Tổng Giám đốc Ngân
hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

Thể lệ chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng (không bao gồm hộ kinh doanh cá thể) có
nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động để sản xuất, kinh doanh bao gồm cả kinh doanh thương mại
như sau:
1.

Các Định nghĩa thuật ngữ qui định trong chương trình này:

-

Các đơn vị kinh doanh SHB bao gồm: Các Chi nhánh SHB, Các Phòng giao dịch SHB ,
Phòng KHDNVVN, Phòng KHDN lớn tại hội sở chính SHB.

-

Khách hàng: Là các Doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

-

Dịch vụ sản phNm ngân hàng: tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, thanh
toán xuất nhập khNu, thanh toán trong nước, bảo lãnh trong và ngoài nước, trả lương qua
tài khoản theo ATM, ebanking và các sản phNm dịch vụ NH khác của SHB.

2.

Thời gian triển khai và kết thúc chương trình:
Từ ngày 5 tháng 9 năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011 hoặc khi Chương trình đã
giải ngân hết hạn mức nêu tại mục 3 dưới đây.

3.

Qui mô vốn dành cho chương trình: 3.800 tỷ đồng.

4.

Đối tượng cho vay:

4.1.

Điều kiện về khách hàng cho vay:

-

Các khách hàng truyền thống, khách hàng đã được SHB cấp hạn mức tín dụng và khách
hàng sử dụng nhiều sản phNm dịch vụ ngân hàng của SHB.

-

Các khách hàng đang quan hệ giao dịch với SHB và thể hiện uy tín vay trả tốt.

-

Các khách hàng mới có tiềm năng sử dụng nhiều sản phNm dịch vụ NH của SHB.

-

Các khách hàng mới có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khNu.

-

Khách hàng không có phát sinh nợ xấu (từ nhóm 3 trở lên) tại SHB và các NHTM khác.

-

Không cho vay đối với các khách hàng không sử dụng bất kỳ dịch vụ NH nào của SHB.

4.2. Điều kiện về ngành hàng cho vay:
-

Sản xuất, Chế biến: Thủy sản, Gạo; Cà phê; Chè; Tiêu; Hạt điều; Sắn và các sản phNm của
sắn; Rau quả; Thức ăn gia súc và nguyên vật liệu…

-

Thương mại: Điện tử, máy vi tính và linh kiện; Tân dược; Sản phNm mây, tre, cói, thảm;
Gỗ và sản phNm gỗ; hàng Dệt may và nguyên phụ liệu; Phương tiện vận tải và phụ tùng;
Phân bón, Thuốc trừ sâu; Lúa mỳ; Dầu mỡ động thực vật; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ
tùng khác; Gốm sứ; Ô tô; Xe máy; Giấy các loại; Sắt thép; Giày dép; …

-

Công nghiệp: Than đá; Cao su; Dầu thô; Xăng dầu; Hóa chất, sản phNm Hóa chất; sản
phNm chất dẻo; Sản phNm từ dầu mỏ; Khí đốt hóa lỏng; …

-

Nông nghiệp: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; trồng cây công nghiệp ngắn
ngày…

-

Xây dựng: Ngành xây dựng và có sử dụng dịch vụ bảo lãnh trong nước tại SHB.

-

Dịch vụ: Tài chính ngân hàng; Du lịch; Khách sạn; Vận chuyển; Kho hàng; Bưu chính viễn
thông; khoa học công nghệ; …

-

Các ngành nghề tiềm năng khác: Theo đánh giá của đơn vị kinh doanh.

5.

Mục đích vay, thời hạn vay và loại tiền vay:

-

Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

-

Thời hạn vay: Thời hạn vay tối đa 6 tháng. Khách hàng cam kết không trả nợ trước hạn
trong thời hạn vay.

-

Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND).

6.

Điều kiện bắt buộc khi cho vay: Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp tín
dụng theo quy chế cho vay, các quy định tại các sản phNm KHDN hiện có của SHB, các
qui định khác liên quan đến cấp tín dụng của SHB và quy định của pháp luật.

7.

Các sản ph"m cho vay theo chương trình này:

-

Cho vay vốn lưu động theo món phục vụ sản xuất kinh doanh.

-

Cho vay vốn lưu động theo hạn mức phục vụ sản xuất kinh doanh.

8.

Lãi suất cho vay:

-

Lãi suất: Áp dụng mức lãi suất tối thiểu 18%/năm và tối đa là 19%/năm, lãi suất cố định
trong suốt thời gian vay.

-

Các đơn vị kinh doanh căn cứ vào từng đối tượng khách hàng để áp dụng mức lãi suất cho
vay cạnh tranh đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
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9.

Chính sách ưu đãi khác: Các Khách hàng đã được xếp hạng là kim cương, vàng, bạc các
đơn vị kinh doanh SHB chủ động giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí khác theo qui
định của Chương trình khách hàng thân thiết của SHB.
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