KHOẢN VAY TÍN CHẤP DOANH NGHIỆP
Được thiết kế để hỗ trợ mở rộng hoạt động của doanh nghiệp, Sản phẩm Vay tín chấp Doanh nghiệp của chúng tôi là
sản phẩm vay không tài sản đảm bảo có kì hạn, hỗ trợ giải ngân nhanh chóng ngay khi doanh nghiệp có nhu cầu.
Đây là cách đơn giản và nhanh nhất để Quý khách tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Quý khách có thể
sử dụng khoản vay này cho nhiều mục đích kinh doanh đa dạng.
 Thủ tục hồ sơ đơn giản
 Không cần tài sản thế chấp
Điều kiện khoản vay
- Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có Giấy Đăng ký Kinh Doanh/Giấy Đăng ký Doanh
nghiệp còn hiệu lực.
- Doanh nghiệp có hoạt động trong 3 năm
- Doanh thu hàng năm tối thiểu 2 tỷ VND
- Mục đích vay: sửa chữa, tân trang cơ sở kinh doanh, văn phòng, nhà máy hoặc mua sắm máy móc, trang
thiết bị.
Hồ sơ yêu cầu tối thiểu
- Giấy Đăng ký Kinh doanh còn hiệu lực (bản sao)
- Điều lệ Công ty (bản sao)
- Kế hoạch Kinh Doanh
- Sao kê tài khoản ngân hàng trong 6 tháng gần nhất
- Báo cáo Kết quả Kinh doanh 2 năm gần nhất
- Tờ khai nộp thuế VAT 12 tháng gần nhất
Biểu phí và Thông tin cần thiết
Lãi chậm trả: 150% trên lãi suất công bố (tính trên số dư gốc của khoản phải trả trễ hạn và số ngày trễ hạn)
Phí cho phép tất toán trước hạn toàn bộ:
- 4% trên tổng dư nợ còn lại trong năm đầu tiên sau khi vay.
- 2% trên tổng dư nợ còn lại trong năm thứ hai sau khi vay.
- 1% trên tổng dư nợ còn lại trong năm thứ ba trở đi sau khi vay.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1: Khoản vay Tín Chấp Doanh Nghiệp có yêu cầu tài sản đảm bảo không?
Trả lời: Khoản Vay Tín Chấp Doanh Nghiệp không yêu cầu tài sản đảm bảo
Câu hỏi 2: Standard Chartered có yêu cầu nào về mục đích vay của Khoản vay Tín Chấp Doanh Nghiệp
Trả lời: Khoản vay Tín Chấp Doanh Nghiệp dành cho mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh bao gồm sửa chữa, tân
trang cơ sở kinh doanh, văn phòng, nhà máy hoặc mua sắm máy móc, trang thiết bị.
Câu hỏi 3: Khoản vay sẽ được trả góp như thế nào?
Trả lời: Hàng tháng Ngân Hàng sẽ tư động trích nợ từ tài khoản giao dịch doanh nghiệp của bạn tại Ngận Hàng khi
đăng kí Khoản vay. Do đó, bạn chi cần duy trì đủ số dư trong tài khoản để thanh toán khoản phải trả hàng tháng này,
việc trích nợ sẽ được thực hiện bởi Ngân Hàng.

