
 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM  

ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 

 

 

Theo quy định tại Thông Tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 và Quyết định số 

499/QĐ-NHNN ngày 17/03/2014, Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam bắt đầu áp 

dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam tối đa bằng (=) 8%/năm đối với 

các khoản vay đáp ứng các nhu cầu vốn sau: 

 

• Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 

số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

• Thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy 

định tại Luật thương mại;  

• Phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại 

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ 

giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;  

• Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 

12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. 

• Phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 

quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

Để có đủ điều kiện áp dụng lãi suất cho vay theo quy định của thông tư 08/2014, 

khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện thẩm định tín dụng của ngân hàng ANZ và  

cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh mục đích vay vốn thuộc các ngành, lĩnh vực  ưu 

tiên nêu trên. 

 

Nếu Quý Khách cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Trưởng Phòng Quan Hệ Khách 

Hàng để biết thêm chi tiết. 

 

 


