
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa ( BIDV Đống Đa) có 

trụ sở tại 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội xin gửi tới Quý khách hàng lời 

chào trân trọng! 

Với mong muốn hợp tác, thúc đẩy bán hàng và mang lại cho khách hàng mua nhà tại Dự án 

Chelsea Residences những dịch vụ ngân hàng tốt nhất, chất lượng nhất, BIDV Đống Đa xin gửi tới 

Quý Khách hàng một số chương trình tín dụng ưu đãi với cức nội dung cụ thể như sau: 

Đối tượng Dành cho khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu nhà ở. 

Thời gian vay Tối đa là 20 năm 

Hạn mức cho 
vay 

Tối đa là 70% giá trị căn hộ theo HĐMB đối với các khoản vay thế chấp bằng chính 
căn hộ mua 

Lãi suất ưu đãi 
áp dụng 

7,3 % trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân. 
7,8 % trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân. 

Lãi suất áp dụng 
sau thời gian ưu 

đãi 
Lãi suất tiết kiệm trả sau 24 tháng + biên độ 3,5%  

Phí trả nợ trước 
hạn  

 

- Trả nợ trước hạn trong vòng 12 tháng đầu tiên: thu 1% x số tiền trả nợ trước hạn. 

- Trả nợ trước hạn từ tháng 13 đến hết tháng 36 : thu 0,5% x số tiền trả nợ trước hạn. 

- Sau thời gian trên: Không thu hồi 

Các ưu đãi khác 

- Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện 

- Thời gian duyệt khoản vay nhanh, tối đa 2 ngày làm việc. 

- Đội ngũ cán bộ tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp. 
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Chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Khách hàng cá nhân,  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa. 

Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, P Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội. 

Điện thoại: 024.38303939 – 830 

 
Cán bộ: 

1. Nguyễn Duy Linh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng 

- Mobile: 0968738998 

- Email: linhnd6@bidv.com.vn 

2. Lưu Mạnh Toàn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng 

- Điên thoại:  0943282902 

- Email: toanlm1@bidv.com.vn 

3. Nguyễn Thị Hường – Chuyên viên Quan hệ khách hàng 

- Điện thoại: 0914843266 

- Email: huongnt66@bidv.com.vn 

4. Trần Trung Nam – Chuyên viên Quan hệ khách hàng 

- Điện thoại: 0974799689 

- Email: namtt6@bidv.com.vn 

 

 


