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Ngân hàng TNHH Một thành viên Hong Leong Việt Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm 

của Quý khách hàng đối với các sản phẩm của ngân hàng. 

Hong Leong Bank Vietnam (“HLBVN”) thank you for your interest in our products.  

 

Để mang đến cho Quý khách hàng mức lãi suất cạnh tranh, chúng tôi xin thông báo rằng, 

kể từ ngày 29/8/2022, lãi suất vay áp dụng cho sản phẩm cho vay mua nhà, vay thế chấp 

bất động sản và vay mua xe ô tô sẽ là mức lãi suất cho vay của HLBVN ban hành tại thời 

điểm ký kết hợp đồng tín dụng. 

In order to provide a competitive pricing to customers, we would like to inform that with 

effective from 29 Aug 2022, the applicable lending rates for our mortgage loan and auto 

loan will be the prevailing lending rates at the time of your facility agreement entered into 

with HLBVN.  

 

Mức lãi suất cho vay sẽ luôn được thông  báo công khai đến Quý khách hàng. 

The lending rates will always be announced publicly for your reference. 

 

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách. Trường hợp cần thêm thông tin hay sự 

hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên lạc với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Ngân hàng theo 

số 1900633068. 

Many thanks for your continuous relationship and please contact our hotline via 

1900633068 if you need further support. 

 

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam 

Hong Leong Bank Vietnam 

 

 

 

 
 

 

 


