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EASY CAR

ƯU ĐÃI VƯỢT TRỘI - DỄ DÀNG ĐỂ SỞ HỮU
VÀ BẢO VỆ CHIẾC XE MƠ ƯỚC

Bạn mong muốn sở hữu một chiếc xe ô tô
để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng cảm
giác thoải mái, tiện nghi tuyệt vời trên mọi
hành trình?
Bạn cũng lo lắng về chi phí sửa chữa
có thể phát sinh do các rủi ro bất ngờ trong
quá trình sử dụng xe?
Chương trình Vay mua ô tô kết hợp Bảo
hiểm Vật chất xe của Tập đoàn Bảo Việt
chính là giải pháp tài chính - bảo hiểm tối
ưu giúp bạn sở hữu và an tâm trải nghiệm
cùng chiếc xe mơ ước.

EMAIL: bvvn@baoviet.com.vn
WEBSITE: baoviet.com.vn/baohiem

ALL CENTER: 1900 55 88 48
(04) 39 38 19 19
EMAIL: callcenter@baovietbank.vn
WEBSITE: www.baovietbank.vn

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

BAOVIET

EASY CAR

ƯU ĐÃI VƯỢT TRỘI - DỄ DÀNG ĐỂ SỞ HỮU
VÀ BẢO VỆ CHIẾC XE MƠ ƯỚC

Từ ngày 18/8/2016 đến ngày 31/12/2017
ƯU ĐÃI VAY

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

� Lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7% trong 6 tháng đầu hoặc
8% trong 12 tháng đầu
� Ưu đãi vay - thời hạn lên tới 10 năm
� Miễn phí trả nợ trước hạn sau 36 tháng
� Mức cho vay lên tới 90% giá trị xe
� Phê duyệt cấp tốc: Chỉ trong vòng 12 giờ làm việc

� Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu)
� Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu
� Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ
� Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng
mua bán xe, chứng từ nộp tiền…)
� Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu không phải là chiếc xe mua)
� Giấy yêu cầu bảo hiểm xe ô tô (theo mẫu)

ƯU ĐÃI BẢO HIỂM
� Tặng 1 năm phí bảo hiểm
� Phí bảo hiểm ưu đãi các năm tiếp theo
� Phạm vi bảo hiểm toàn diện với 3 điều khoản bổ sung:
bảo hiểm ngập nước, sửa chữa tại gara tự chọn,
không trừ khấu hao thay mới
� Bảo vệ tối đa - không áp dụng mức khấu trừ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
� Khách hàng đăng ký vay mua xe ô tô mới trong thời
gian chương trình với thời hạn vay tối thiểu 03 năm

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA
1900 55 88 48
(04) 39 38 19 19

Đến chi nhánh, phòng giao
dịch BAOVIET Bank gần nhất

*Gói sản phẩm được cung cấp bởi Ngân hàng TMCP Bảo Việt
và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thành viên của Tập đoàn
Bảo Việt, tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu tại Việt
Nam, có lịch sử lâu đời với hơn 50 năm phát triển, đội ngũ
nhân sự giàu kinh nghiệm và mạng lưới phân phối quy mô
lớn, phủ khắp các tỉnh thành gồm trên 170 chi nhánh và 700
phòng giao dịch.

