HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO
NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP
VietinBank giảm 2% lãi suất cho vay
Thực hiện theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022, từ ngày
28/6/2022 VietinBank hỗ trợ giảm trừ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay của
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các thông tin chi tiết như sau:

MỨC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG
VietinBank hỗ trợ giảm trừ lãi suất 2%/năm trên mức lãi
suất vay thực tế cho các khoản vay bằng VND:





Thoả thuận cho vay và giải ngân
có hiệu lực từ 01/01/2022 đến 31/12/2023(*)
Nghĩa vụ trả nợ lãi
Tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh từ
ngày …. đến 31/12/2023(*)
Thời gian áp dụng
đến hết 31/12/2023 hoặc khi hết ngân sách theo thông báo của
Ngân hàng Nhà nước, tuỳ theo thời điểm nào đến trước.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh
Đáp ứng một trong các điều kiện:





Mục đích sử dụng vốn vay cho một trong các ngành đã được đăng ký kinh
doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018: Hàng không,
vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần
mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin.
Trong đó có bao gồm hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh
tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh
bất động sản quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
Mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở
cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công
bố.
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