
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN CHO KHOẢN VAY TIỀN MẶT

a) EASY CREDIT: là Khối tín dụng tiêu dùng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
b) Khách hàng: là các Khách hàng vay tiền theo sản phẩm cho vay tiền mặt tại EASY CREDIT.

2.1 Điều kiện tham gia:
2.1.1 Khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các kỳ thanh toán, tuân thủ theo đúng lịch thanh toán của Hợp đồng tín dụng.
2.1.2 Khoản vay không bao giờ bị quá hạn gốc và/ hoặc lãi bất cứ 1 ngày nào tại bất cứ thời điểm nào trong toàn bộ thời hạn vay.
2.1.3 Khoản vay không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ vì bất cứ lý do gì.
2.1.4 Khách hàng duy trì khoản vay trong suốt thời hạn vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, không tất toán khoản vay trước hạn.

- EASY CREDIT và Khách hàng đồng ý tham gia ký kết hợp đồng vay tiền mặt
- EASY CREDIT đồng ý rằng với điều kiện Khách hàng đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 2.1 dưới đây, EASY CREDIT sẽ hoàn
   lại cho Khách hàng một phần của số tiền lãi mà EASY CREDIT đã thu từ khoản vay của Khách hàng.

2.3 Thời điểm thanh toán số tiền ưu đãi:
2.3.1 Số tiền hoàn lại sẽ được trả cho Khách hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn khoản vay theo
hợp đồng tín dụng tại EASY CREDIT.
2.3.2 EASY CREDIT có quyền liên hệ Khách hàng, xác minh thông tin cá nhân cũng như thông tin thanh toán trước khi thực hiện
việc thanh toán số tiền ưu đãi cho Khách hàng.
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2.2 Mức hoàn tiền: 
Trường hợp Khách hàng đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 2.1 nêu trên đây, Khách hàng sẽ được hoàn lại một phần lãi vay,
cụ thể như sau:

Số tiền lãi bằng 5% giá trị khoản vay ban đầu (không bao gồm 
phần giá trị được sử dụng để mua bảo hiểm - nếu có)

Số tiền lãi bằng 10% giá trị khoản vay ban đầu (không bao gồm 
phần giá trị được sử dụng để mua bảo hiểm - nếu có)

Số tiền lãi bằng 20% giá trị khoản vay ban đầu (không bao gồm 
phần giá trị được sử dụng để mua bảo hiểm - nếu có)

GIÁ TRỊ KHOẢN VAY SỐ TIỀN LÃI ĐƯỢC HOÀN

10.000.000 - 30.000.000 VND

31.000.000 - 50.000.000 VND

51.000.000 - 90.000.000 VND

(không bao gồm phần giá trị được sử dụng
để mua bảo hiểm - nếu có)

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, số tiền lãi được hoàn trả không vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật, bằng 50% tổng số lãi 
thực thu được hoặc bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào khác được quy định trong từng thời kỳ.
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