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Nguyên tắc áp dụng


Mỗi hợp đồng tín dụng được miễn, giảm lãi, phí 1 lần trong suốt thời hạn chương trình. Công ty có thể
xem xét miễn, giảm lãi, phí nhiều hơn 1 lần cho Khách hàng đặc biệt khó khăn.



Mức miễn, giảm lãi, phí sẽ do Công ty xem xét và quyết định.



Công ty có quyền từ chối đơn yêu cầu miễn, giảm lãi, phí của Khách hàng mà không cần nêu rõ lý do
1. Điều kiện để được miễn lãi chậm trả
Công ty đặc biệt miễn toàn bộ lãi chậm trả cho Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc
và/hoặc lãi theo hợp đồng do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.
2. Điều kiện để được miễn, giảm lãi trên nợ gốc
Công ty sẽ miễn, giảm lãi trên nợ gốc nếu Khách hàng có số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày
01/8/2021 mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020
đến ngày 30/06/2022 và không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng do doanh
thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.
Khách hàng sẽ được ưu tiên hưởng việc miễn, giảm lãi nếu Khách hàng đóng đầy đủ số tiền còn lại trong
vòng 5 ngày kể từ ngày Công ty chấp thuận miễn, giảm lãi cho Khách hàng.
3. Điều kiện Khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Nợ phát sinh trước ngày 01/08/2021.
b) Nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/ hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày
30/06/2022.
c) Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc một trong các trường hợp sau:



Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo hợp đồng tín dụng
đã ký, trừ trường hợp quy định tại 3 điểm sau đây.



Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày
23/01/2020 đến ngày 29/03/2020.



Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020 và quá hạn trước ngày
17/5/2021.



Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021
đến trước ngày 07/9/2021.
d) Khách hàng không có khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.
e) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi
ảnh hưởng của dịch Covid -19.
f) Khách hàng có đề nghị yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
4. Các hình thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Gia hạn thời gian trả nợ gốc, chỉ trả lãi trong thời gian này, đồng thời giãn thời hạn vay nhằm giảm số tiền
phải thanh toán hàng tháng phù hợp với khả năng trả nợ của Khách hàng. Thời gian giãn nợ được áp dụng
trong chương trình này là 1 tháng đến 12 tháng.
*Lưu ý: Khi đăng ký cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, Khách hàng không bị phụ thu bất kỳ
khoản phí nào.
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