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THÔNG BÁO 
V/v: Chính sách bán hàng Dự án Lavita Thuận An 

Áp dụng kể từ ngày 01/12/202         

             PropertyX thông báo chính sách bán hàng Dự án Lavita Thuận An áp dụng kể từ ngày 01/12/2022  với nội     

dung như sau: 

TT Đối tượng áp dụng Chiết khấu Ghi chú 

1 
KH giao dịch thành công đến 

hết ngày 31/12/2022 
2%  

2 
KH sinh sống hoặc làm việc tại 

Thuận An 
+3%  

3 
KH không tham gia Chương 

trình hỗ trợ lãi suất  
+3%  

4 KH thanh toán thanh toán vượt 
Lãi suất vượt: 

18%/năm 

Số tiền chiết khấu được thanh toán 1 lần cho 

KH hoặc trừ vào Hợp đồng. 

5 Chương trình Hỗ trợ lãi suất vay 
Hỗ trợ lãi suất đến 

vay khi nhận nhà 

- Lãi suất hỗ trợ tối đa: 11%/năm 

- Thời gian hỗ trợ lãi suất: tối đa 24 tháng  

Ghi chú: 

 Chiết khấu giao dịch thành công áp dụng cho KH đặt mua kể từ ngày Thông báo này và hoàn tất thanh toán 

đợt 1, ký HĐ trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc. 

 Các khoản chiết khấu giảm giá mục 1,2,3 được tính trên giá bán chưa VAT và được trừ trực tiếp vào hợp 

đồng. 

 Điều kiện áp dụng chính sách Hỗ trợ lãi suất: 

- KH vay tại các Ngân hàng do Chủ Đầu tư (CĐT) chỉ định, đáp ứng điều kiện vay của Ngân hàng và được 

Chủ Đầu Tư đồng ý hỗ trợ lãi suất. 

- KH phải thanh toán đủ vốn tự có theo quy định, trường hợp KH không vay đủ tỷ lệ vay (40%) thì KH 

phải bổ sung bằng vốn tự có nhằm đảm bảo tỷ lệ thanh toán đủ theo Lịch thanh toán của Gói vay để được 

hưởng Chính sách ưu đãi. CĐT hỗ trợ lãi suất vay trên số tiền Ngân Hàng giải ngân cho KH để thanh toán 

cho CĐT nhưng tối đa không quá 40% giá trị Hợp đồng Mua Bán (đã bao gồm VAT). 

- Trong thời hạn hỗ trợ lãi suất, mức lãi suất hỗ trợ tối đa là 11%/năm. Trường hợp, lãi suất cho vay của 

Ngân hàng cao hơn 11%/năm thì KH thanh toán phần lãi suất chênh lệch. 

- Trường hợp KH không đủ điều kiện vay và/hoặc Ngân hàng từ chối cho vay hoặc Ngân hàng cho vay 

không đủ số tiền mà KH yêu cầu thì KH thực hiện thanh toán cho CĐT theo tiến độ thanh toán tại Hợp 

đồng trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới thay thế.  

Trân trọng. 
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