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SẢN PHẨM VAY HẠN MỨC TIỀN MẶT LÀ GÌ

CHO VAY THEO HẠN MỨC

Là việc xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một

khoảng thời gian nhất định và khách hàng được rút vốn nhiều lần theo nhu cầu.



CÂU HỎI

THEO ANH/CHỊ SẢN PHẨM CHO VAY THEO HẠN 

MỨC KHÁC GÌ SO VỚI SẢN PHẨM VAY THEO 

MÓN HIỆN TẠI? 



CHO VAY THEO HẠN MỨC CHO VAY THEO MÓN THÔNG THƯỜNG

Khách hàng được phép thực hiện các khoản vay và

trả nợ nhiều lần trong suốt thời hạn cho vay

Khách hàng nhận được nợ một lần, trả một khoản tiền

bằng nhau mỗi tháng trong suốt thời gian vay

Dư nợ

Số dư nợ tăng, giảm trong giới hạn được cấp theo

tình trạng trả nợ, rút tiền của khách hàng

Số dư nợ giảm dần sau mỗi kỳ trả nợ

Hạn mức tín dụng

Trả nợ 
Rút vốn

Trả nợ

Dư nợ

Trả nợ Thời gian

Dư nợ

Trả nợ Rút vốn Thời gian

Dư nợ

SO SÁNH



CHO VAY THEO HẠN MỨC CHO VAY THEO MÓN THÔNG THƯỜNG

Khách hàng muốn vay thêm trong hạn mức khả

dụng không phải ký lại hợp đồng

Khách hàng muốn vay thêm phải ký hợp đồng mới

Hàng tháng, khách hàng chỉ cần trả số tiền tối thiểu

trở lên tùy theo khả năng tài chính

Hàng tháng, khách hàng phải trả đúng số tiền theo

lịch trả nợ. Không thể trả nhiều hơn trong 1 kỳ

Trả nợ
repay

Trả ít hơn sẽ
thanh toán chậm

Trả nợ
Có thể trả 
nhiều hơn

SO SÁNH



CHO VAY THEO HẠN MỨC CHO VAY THEO MÓN THÔNG THƯỜNG

Định kỳ xem xét giới hạn gia hạn 12 tháng một lần,

có thể tăng, giảm hoặc ngừng cấp giới hạn cho

khách hàng tùy thuộc vào lịch sử tín dụng

Giới hạn cho vay được đặt một lần tại thời điểm ký

hợp đồng, không thể điều chỉnh trong thời hạn cho

vay

Khách hàng đã thanh toán tất cả các khoản nợ, có

thể tiếp tục vay thêm trong thời hạn hợp đồng.

Khách hàng đã thanh toán tất cả các khoản nợ, phải

tất toán hợp đồng vay vốn

Hạn mức tín dụng

Khả năng tài 
chính

Time

Khả năng tài 
chính

Time

12 24 36

Hạn mức 
tín dụng

Re-approved

12 24 36

SO SÁNH



CÂU HỎI

THEO ANH/CHỊ SẢN PHẨM CHO VAY THEO HẠN MỨC 

MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ? 



• Sử dụng vốn linh hoạt theo nhu cầu.

• Phù hợp với khả năng tài chính của KH.

• Số tiền trả nợ sẽ được cộng vào hạn

mức tín dụng khả dụng, sau đó tiếp tục

được sử dụng lại.

• Ký hợp đồng một lúc, giải ngân nhiều

lần.

KHÁCH HÀNG COMPANY

• Có thể tăng dư nợ trên mỗi khách hàng.

• Hạn mức có thể được kiểm soát và điều

chỉnh cho từng khách hàng theo lịch sử

tín dụng.

• Có thể tăng sự gắn kết của khách hàng

với công ty.

• Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh do tăng

doanh thu từ KH hiện tại.

LỢI ÍCH CHO VAY THEO HẠN MỨC



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ
Khách hàng trả góp số tiền hàng kỳ bằng:

Riêng kỳ cuối cùng, Khách hàng phải thanh toán toàn bộ dư nợ gốc còn lại + Số tiền lãi đã phát sinh

nhưng chưa thanh toán + Tổng số tiền lãi phạt chậm trả đã dự thu trong trường hợp Khách hàng trả

chậm trong vòng 5 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo lịch trả nợ (nếu có) + các khoản chi phí

khác chưa thanh toán cho Mcredit (nếu có).

2.5% x dư nợ gốc trong hạn tại ngày thanh toán hàng kỳ + Số tiền lãi phát sinh trên dư

nợ gốc trong kỳ theo số ngày thực tế.



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

Anh Nguyễn Văn A tham gia sản phẩm vay tiền mặt theo hạn mức tại Mcredit từ ngày 15/03/2021. Hạn

mức anh được cấp là 50 triệu lãi suất 50%/năm trong 36 tháng. Sau khi được cấp hạn mức anh rút vốn

trong ngày với số tiền 40 triệu. Vậy số tiền trả góp kỳ đầu tiên là bao nhiêu?

Ví dụ số tiền trả góp hàng kỳ

A. 2,388,888đ

C. 2,966,666đ

B. 2,664,000đ

D. 1,573,333đ

1,966,666.67 



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

Anh Nguyễn Văn A tham gia sản phẩm vay tiền mặt theo hạn mức tại Mcredit từ ngày 15/09/2021. Hạn

mức anh được cấp là 50 triệu lãi suất 50%/năm trong 36 tháng. Sau khi được cấp hạn mức anh rút vốn

với số tiền 40 triệu. Vậy số tiền trả góp hàng kỳ là bao nhiêu?

Ví dụ

Số tiền trả góp hàng kỳ

Kỳ đầu tiên: 2.5% x 40.000.000đ + 50%/365 ngày x 30 ngày x 40.000.000đ = 2.664.000đ

Kỳ thứ 2: 2.5% x 39.000.000đ + 50%/365 ngày x 30 ngày x 39.000.000đ = 2.578.000đ

Kỳ thứ 3: 2.5% x 38.025.000đ + 50%/365 ngày x 30 ngày x 38.025.000đ = 2.513.625đ

2.5% x dư nợ gốc

trong hạn tại ngày

thanh toán hàng kỳ

Số tiền lãi phát sinh trên 

dư nợ gốc trong kỳ theo 

số ngày thực tế.

2.5% x dư nợ gốc trong hạn tại ngày thanh toán hàng kỳ + Số tiền lãi phát sinh trên dư

nợ gốc trong kỳ theo số ngày thực tế.



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

THỜI HẠN DUY TRÌ HẠN MỨC

Tối đa 12 tháng và có thể bị tạm dừng

trước thời hạn trong trường hợp:

• KH không có giao dịch giải ngân nào

trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký Hợp

đồng/ngày gia hạn thời gian duy trì hạn

mức gần nhất; Hoặc:

• KH vi phạm các quy định khác của Khối

Quản trị rủi ro trong từng thời kỳ



Hạn mức cho vay

Hạn mức cho vay tối đa theo đặc điểm từng sản phẩm

cụ thể

Hạn mức cho vay được rà soát và có thể được điều

chỉnh tăng giảm sau mỗi 11 tháng tùy điều kiện về lịch

sử trả nợ của KH theo quy định của Mcredit trong từng

thời kỳ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

TÁI CẤP 

HẠN MỨC

Mcredit định kỳ thực hiện tái cấp hạn mức đối với những

KH đủ điều kiện tái cấp hạn mức theo quy định của

Mcredit trong từng thời kỳ.

Sau tối thiểu 11 kỳ kể từ ngày ký hợp đồng cho vay hạn

mức, KH có thể yêu cầu Mcredit tăng hạn mức được cấp

bằng cách gọi tới hotline của Mcredit và cung cấp các

giấy tờ chứng minh công việc, thu nhập,… theo Quy định

của Mcredit trong từng thời kỳ.

Chi tiết các bước thực hiện quy trình xét tái cấp hạn mức

và gia hạn thời gian duy trì hạn mức cho Khách hàng

được quy định tại Quy trình xử lý nghiệp vụ khoản vay

hạn mức số 01/2021/QT-Mcredit-TGĐ.m ngày

04/06/2021.



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

THỜI HẠN TÍNH LÃI

Là toàn bộ khoảng thời gian để tính số tiền lãi của số tiền vay, được xác định đối với từng Đề nghị 

cho vay từng lần như sau:

TRƯỜNG HỢP GIẢI NGÂN BẰNG HÌNH THỨC 

CHUYỂN KHOẢN:

Thời hạn tính lãi bắt đầu từ ngay ngày Mcredit

chuyển khoản cho Bên vay khoản vay từng lần

tương ứng đến hết ngày liền trước ngày Bên vay

hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho Mcredit theo các

thỏa thuận trong Hợp đồng này và theo Đề nghị

cho vay từng lần cụ thể (bao gồm đầy đủ gốc, lãi);

TRƯỜNG HỢP GIẢI NGÂN BÊN VAY QUA 

ĐẠI LÝ CHI HỘ

Thời hạn tính lãi bắt đầu từ ngay ngày Bên vay nhận

tiền giải ngân của khoản vay từng lần tương ứng đến

hết ngày liền trước ngày Bên vay hoàn thành nghĩa

vụ trả nợ cho Mcredit theo các thỏa thuận trong Hợp

đồng này và theo Đề nghị cho vay từng lần cụ thể

(bao gồm đầy đủ gốc, lãi);



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

Ví dụ về thời hạn tính lãi

Anh Nguyễn Văn A tham gia sản phẩm vay tiền mặt theo hạn mức tại Mcredit từ ngày 15/09/2021.

Hạn mức anh được cấp là 50 triệu lãi suất 50%/năm trong 36 tháng. Sau khi được cấp hạn mức

anh Đề nghị giải ngân với số tiền 40 triệu và nhận được chuyển khoản vào ngày 17/09/2021. Vậy

Thời hạn tính lãi bắt đầu từ ngày nào?

A. 15/09/2021

C. 17/09/2021

B. 16/09/2021

D. 18/09/2021



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

KỲ TÍNH LÃI

PHƯƠNG THỨC TÍNH LÃI

Tiền lãi vay được tính trên cơ sở dư nợ gốc thực tế và thời gian vay. Lãi suất cho vay được xác 

định trên cơ sở một năm 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

Kỳ tính lãi đầu tiên được tính

từ Ngày nhận nợ đến hết

Ngày thanh toán hàng kỳ đầu

tiên.

Các kỳ tính lãi tiếp theo trừ

Kỳ tính lãi cuối cùng bắt đầu

từ ngày liền kề sau Ngày

thanh toán hàng kỳ của một

Kỳ trả nợ bất kỳ đến hết Ngày

thanh toán hàng kỳ của Kỳ trả

nợ liền kề kế tiếp

Kỳ tính lãi cuối cùng Kỳ tính

lãi cuối cùng bắt đầu từ ngày

liền kề sau ngày thanh toán

hàng kỳ của kỳ trả nợ liền

trước đó đến hết ngày liền kề

trước ngày thanh toán của kỳ

trả nợ cuối cùng.

15/9 17/9

Ký hợp 

đồng

15/10

Ngày thanh 

toán hàng kỳ

15/11/2021

Ngày thanh 

toán hàng kỳ

15/9/2024

Ngày thanh 

toán kỳ cuối



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

Ví dụ về kỳ tính lãi

Anh Nguyễn Văn A tham gia sản phẩm vay tiền mặt theo hạn mức tại Mcredit từ ngày 15/09/2021. 

Hạn mức anh được cấp là 50 triệu lãi suất 50%/năm trong 36 tháng. Sau khi được cấp hạn mức 

anh Đề nghị giải ngân với số tiền 40 triệu và nhận được chuyển khoản vào ngày 17/09/2021

Ngày thanh toán hàng kỳ: 

Ngày nhận nợ:

Ngày bắt đầu tính lãi:

Kỳ tính lãi đầu tiên:

Kỳ tính lãi tiếp theo:

Kỳ tính lãi cuối cùng:

ngày 15 hàng tháng

17/09/2021
17/09/2021

tính từ ngày 17/09/2021 đến ngày 15/10/2021 

tính từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/11/2021

tính từ ngày 16/08/2024 đến ngày 15/09/2024



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

THỜI HẠN CHO VAY ĐỐI VỚI 

KHOẢN VAY TỪNG LẦN

Tính từ ngày tiếp theo ngày giải ngân Đề nghị

giải ngân từng lần cho đến hết ngày khách

hàng trả hết nợ gốc, lãi, phí và các chi phí

khác phát sinh theo Đề nghị giải ngân từng

lần tương ứng, nhưng không dài hơn thời

hạn còn lại của hợp đồng cho vay hạn mức

THỜI HẠN 

HỢP ĐỒNG CHO VAY

Hợp đồng cho vay có hiệu lực:
Từ ngày ký hợp đồng cho đến ngày X của tháng

kết thúc thời hạn hợp đồng ( theo bảng bên dưới)

Bảo hiểm khoản vay

Bảo hiểm khoản vay 5,5% tính trên mỗi lần

rút tiền của khách hàng.



Ngày thanh toán hàng kỳ
Là ngày thu nợ khoản phải trả hàng kỳ của tất cả các khoản vay từng lần gắn với Hợp đồng cho vay hạn mức. 

Ngày thanh toán hàng kỳ và Ngày đáo hạn hợp đồng cho vay hạn mức
Được xác định căn cứ vào ngày ký hợp đồng cho vay hạn mức theo quy tắc sau, trong đó ngày thanh toán hàng kỳ cuối cùng sẽ là

ngày đáo hạn của Hợp đồng cho vay hạn mức:

Ngày ký hợp đồng

Ngày thanh toán hàng kỳ: ngày bên dưới của các tháng trong thời hạn cho vay

Ngày đáo hạn hợp đồng: là ngày bên dưới của tháng kết thúc hợp đồng

Tháng kết thúc thời hạn hợp đồng

1 13 của tháng N+1 Tháng ký hợp đồng + 36 tháng

2 14 của tháng N+1 Tháng ký hợp đồng + 36 tháng

Từ ngày 3 đến ngày 20 Từ ngày 3 đến ngày 20 tương ứng của các tháng tiếp theo N+1 Tháng ký hợp đồng + 36 tháng

21 3 của tháng N+2

Tháng ký hợp đồng + 37 tháng

22 4 của tháng N+2

23 5 của tháng N+2

24 6 của tháng N+2

25 7 của tháng N+2

26 8 của tháng N+2

27 9 của tháng N+2

28 10 của tháng N+2

29 11 của tháng N+2

30 12 của tháng N+2

31 12 của tháng N+2



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

PHƯƠNG THỨC 

KH ĐỀ NGHỊ GIẢI 
NGÂN TIỀN

Nếu khách hàng có app

MB, Khách hàng có thể

lên để chọn giải ngân số

tiền cho mình.

(Tối thiểu là 3 triệu, tối đa

là hạn mức còn lại của

khách hàng)

Cách thứ 2: KH yêu cầu

giải ngân qua hotline của

Mcredit 1900 63 67 69
hoặc qua các công cụ hỗ

trợ khác của Mcredit được

triển khai trong từng thời kỳ



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

HÌNH THỨC GIẢI 

NGÂN – KH NHẬN 
TIỀN TẠI ĐÂU

Giải ngân chuyển khoản:

yêu cầu KH có tài khoản

của MB. Giải ngân qua

tài khoản của Khách

hàng tại Ngân hàng

Quân đội.

Giải ngân tiền mặt qua đại

lý của Mcredit như Viettel

Store, Bưu điện, quầy của

Ngân hàng Quân đội.

Lưu ý: Giải ngân nhiều lần tùy theo nhu cầu của Khách hàng vào bất kỳ thời gian nào trong thời gian duy

trì hạn mức trừ ngày thanh toán hàng kỳ T, T-1, T-2 , tối thiểu 3 triệu 1 lần



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

TRẢ NỢ 
TRƯỚC HẠN

Bất cứ thời điểm nào trong

thời hạn hợp đồng cho vay hạn

mức, Khách hàng có thể yêu cầu

trả nợ trước hạn một phần

hoặc toàn bộ dư nợ của hợp

đồng bằng cách thông báo cho

Mcredit qua số hotline và nhận

được sự đồng ý của Mcredit

Các quy tắc khác về trả nợ

trước hạn tuân thủ theo

Quy định sản phẩm Cho

vay tiền mặt của Mcredit

trong từng thời kỳ

Mức phí trả nợ trước hạn

KH trả nợ trước hạn một phần dư

nợ hoặc toàn bộ dư nợ nhưng chưa

tất toán hợp đồng: Miễn phí trả nợ

trước hạn

KH tất toán hợp đồng cho vay hạn

mức trước thời hạn kết thúc của

hợp đồng: Phí tất toán hợp đồng

trước hạn = 5% (x) dư nợ gốc trong

hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn ,

tối thiểu 1.650.000 VNĐ



ĐẶC ĐIỂM CỦA VAY HẠN MỨC

THỨ TỰ THU NỢ

Trường hợp Khách hàng có cả khoản vay hạn

mức và vay từng lần thông thường tại Mcredit và

các khoản vay đến hạn cùng một ngày thì ưu tiên

thu nợ khoản vay từng lần thông thường trước.

Các quy tắc khác về thứ tự thu nợ theo quy định của

Mcredit và logic của hệ thống trong từng thời kỳ

- Các khoản quá hạn: Thu gốc trước, thu lãi sau

- Các khoản trong hạn: Thu lãi trước thu gốc sau



CÁC SẢN 

PHẨM VAY 

02



CÁC SẢN PHẨM CHO VAY HẠN MỨC

CS RL GOV

KH cán bộ công nhân 

viên chức nhà nước

CS RL EVN

KH có hóa đơn điện CS RL U-BILL

KH có hóa đơn tiện ích

Các giấy tờ và hồ sơ, quy trình cho vay hạn mức sẽ giống hệt với vay theo món 

thông thường?  Giống hệt. Ko có yêu cầu gì khác biệt. Chỉ khác là độ tuổi hạn mức là 

62. Chứ không phải 60 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay như cho vay theo món.



ĐIỀU KIỆN 

CHO VAY

03



Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quy định sản phẩm

cho vay tiền mặt của Mcredit do cấp có thẩm quyền ban hành từng thời kỳ

và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế khác (nếu có).



Điều kiện chung

Độ tuổi
Từ đủ 18 tuổi tại thời

điểm đề nghị vay vốn

đến 62 tuổi tại thời điểm

kết thúc khoản vay

(Còn các bạn sẽ theo chi 

tiết của từng sản phẩm 

phía dưới)

Nơi cư trú
Cư trú có tỉnh/thành phố

nằm trong danh sách 

vùng hoạt động của

Mcredit do cấp có thẩm

quyền ban hành trong

từng thời kỳ

Thu nhập trung bình

tối thiểu (VND)

3,000,000



HỒ SƠ CỦA 

KHOẢN VAY
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Hồ sơ bắt buộc chung

CMND/ Thẻ CCCD/ CMQĐ còn hiệu lực1

Sổ hộ khẩu
Bắt buộc

2

Bắt buộc



Hồ sơ khoản vay

Ảnh chụp khách hàng1

2

Bắt buộc

Tại thời điểm khách hàng đề nghị vay vốn chụp cùng Nhân viên

kinh doanh (hoặc hình selfie của KH tại mùa dịch)

Phiếu thông tin khách hàng

Bắt buộc

3 Giấy tờ chi tiết theo từng mã sản phẩm

Bắt buộc



Văn kiện tín dụng

1

Hợp đồng cho vay tiền

mặt theo hạn mức và

Phụ lục Hợp đồng cho

vay hạn mức (nếu có)

Bắt buộc 2

Hợp đồng bảo hiểm

Bắt buộc
nếu Khách hàng tham gia bảo hiểm

dư nợ tín dụng



GIẤY TỜ CHỨNG MINH THU NHẬP VÀ CÔNG VIỆC
POI, POJ

Bắt buộc

Trong trường hợp KH yêu cầu tăng hạn mức cho vay

Hồ sơ khác



QUY TRÌNH XỬ LÝ 

NGHIỆP VỤ
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QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TẠO KHOẢN VAY HẠN MỨC

1. Khai tác dữ
liệu KH tiềm

năng

2. Tạo hồ sơ vay vốn
và nhập thông tin lên

hệ thống

3.Thẩm định và
phê duyệt

4. Thông báo cho KH 
về HM được phê

duyệt

5. Hoàn thiện
văn kiện TD

6. Kiểm tra văn
kiện TD

7. Hệ thống tự
động thiết lập
HM trên T24

8. Hệ thống thông
báo cho KH về HM 

được thiết lập

9. Nghiệp
vụ sau giải

ngân

KH 

đồng ý

Đồng ý cho vay

KH đồng ý

DSA

CAC

NV HTKD

P. HTTD/ 
Hệ thống

Quy trình bán hàng vay theo hạn mức không thay đổi so với quy trình bán sản phẩm 

món. Kể cả sale và thẩm định như vay theo món.



?
1. Tin nhắn nhắc nợ của sản phẩm hạn mức khác gì so với sản phẩm thường?

Trả lời: Đối với sản phẩm thường, tin nhắn nhắc nợ sớm sẽ thông báo số tiền chính xác KH phải 

đóng vào ngày đến hạn. .

Đối với sản phẩm hạn mức, tin nhắn nhắc nợ sớm trước mấy ngày sẽ thông báo số tiền gần 

đúng để Khách hàng đóng vào ngày đến hạn. Vào ngày đến hạn, vào đầu ngày Mcredit sẽ gửi tin 

nhắn số tiền chính xác phải đóng cho Khách hàng. Khách hàng sẽ đóng số tiền đó cho Mcredit 

(Kh đóng qua kênh thu hộ thì phí thu hộ 12.000đ như vay theo món)

Trả lời câu hỏi thường gặp

2. Số tiền trả góp của Khách hàng ở kỳ cuối khá lớn có ảnh hưởng tới nợ xấu và khả năng trả nợ 

của Khách hàng không? 

Trả lời: Số tiền trả nợ gốc mỗi kỳ là 2,5%. Miễn mỗi kỳ Khách hàng giả số tiền nợ gốc tối thiểu 

như vậy. Vậy mỗi kỳ Khách hàng có thể đóng nhiều hơn số tiền được thông báo để giảm áp lực 

cho kỳ cuối. 

Mcredit không quy định cuối kỳ Khách hàng mới trả số tiền theo bảng. Khách hàng có thể trả linh 

hoạt. Bảng tạm tính số tiền trả nợ hàng tháng dùng với mục đích dùng để tham khảo số tiền trả 

hàng tháng. 



?
3. Số tiền maximum Khách hàng được vay cũng tính như vay theo món cũ có đúng không?

Tức 1 sản phẩm hạn mức từ 10 – 70 triệu thì họ được duyệt trong khoảng đó và hạn mức do trung 

tâm thẩm định phê duyệt? 

Trả lời: Đúng. 

Trả lời câu hỏi thường gặp

4. Sản phẩm hạn mức KH có được duyệt cao hơn so với vay theo món? 

Trả lời: Tùy vào năng lực tài chính của Khách hàng mà Khách hàng được duyệt hạn mức phù hợp 

chứ không có quy định là duyệt cho vay hạn mức cao hơn so với vay theo món. 

Đối với vay theo hạn mức thì hôm nay Khách hàng rút tiền, ngày mai có thể trả ngay và lãi chỉ tính 

1 ngày theo số ngày thực tế Khách hàng dùng tiền.

Khách hàng rút tối thiểu 1 lần là 3 triệu và tối đa là hạn mức tín dụng còn lại của Khách hàng. 



?
6. Khách hàng thanh toán qua App MB có mất phí thu hộ 12.000đ không?

Trả lời: Khách hàng thanh toán qua App MB vẫn mất phí thu hộ là 12.000đ. 

Trả lời câu hỏi thường gặp

5. Sản phẩm hạn mức có gì khác so với thẻ tín dụng? 

Trả lời: Sản phẩm hạn mức ưu đãi hơn so với thẻ tín dụng là không mất các loại phí. 

Ví dụ phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng. Nhưng nhược điểm là mỗi lần rút lại có bảo hiểm khoản vay.

7. Cho em hỏi lại là 36 tháng tính từ ngày KH ký hợp đồng hay từ ngày Khách hàng rút tiền lần đầu 

tiên?

Trả lời: Thời hạn 36 tháng là bắt đầu tính từ ngày KH ký hợp đồng. 



?9. Số tiền Kh phải trả trên SMS 1 (trước vài ngày) và SMS 2 (đầu ngày đến hạn thanh toán) chênh 

lệch nhau nhiều không? Trường hợp KH nhận tin nhắn SMS 1 rồi đi đóng tiền luôn thì có báo SMS 

2 / KH có phải đóng thêm khoản nào không? 

Trả lời: Số tiền giữa SMS 1 và SMS 2 tùy thuộc KH có rút thêm tiền hay trả nợ trước hạn không. 

Các bạn tư vấn cho KH hiểu rõ về đóng phí theo SMS 2 từ đầu. 

Trả lời câu hỏi thường gặp

8. TAT xử lý yêu cầu rút tiền từng lần của KH là trong bao lâu sau khi KH đăng ký trên MBB App/ gọi 

hotline? 

Trả lời: Mcredit sẽ xử lý ngay lập tức để giải quyết yêu cầu của KH.

10. Doanh số của sale tính trên hạn mức KH được phê duyệt hay từng lần rút tiền của KH hay như 

thế nào?

Trả lời: Doanh số của sale được tính bằng doanh số giải ngân lần đầu tiên của Khách hàng. 



?12. KH đang vay trả góp bên Mcredit. KH có được vay theo hạn mức không? 

Trả lời: Có. 

Trả lời câu hỏi thường gặp
11. KH làm 1 lúc hồ sơ tiền mặt vay theo món và vay theo hạn mức được không? 

Trả lời: Được. Nhưng số tiền vay sẽ không cao do bị vướng tỉ lệ PTI, DTI.

13. Thời gian từ khi KH làm hồ sơ vay theo món tới khi KH vay hạn mức là bao lâu?

Trả lời: KH có thể làm hồ sơ được liền, miễn là thoải PTI, DTI. 

14. Bảo hiểm khoản vay có bắt buộc không hay KH có thể chọn có hoặc không như khoản vay 

thông thường?

Trả lời: KH chọn bảo hiểm khoản vay giống như khoản vay thông thường. 

15. Kh có 3 khoản rút từng lần đang hiệu lực thì Kh thanh toán cùng 1 số hợp đồng ban đầu? SMS 

báo dư nợ cho KH là 1 SMS góp hết tất cả dư nợ của 3 khoản vay trên hay riêng theo mỗi khoản 

KH rút?

Trả lời: KH thanh toán cùng 1 số Hợp đồng. Tin nhắn SMS sẽ là tin nhắn gộp các khoản vay. 



?
Trả lời câu hỏi thường gặp

16. KH ký hợp đồng vào ngày 15/9. KH được phê duyệt hạn mức 50 triệu.

Ngày 17/9 KH rút 40 triệu. Tới ngày 20/9 KH muốn trả hết nợ gốc và lãi có được không?

Trả lời: 

Vào ngày 20/9: KH chỉ có thể thanh toán nợ gốc 40 triệu. 

Tiền lãi của KH tính trong 4 ngày từ ngày 17/9 đến ngày 20/9 KH sẽ thanh toán vào ngày trả nợ 

định kỳ. 

17. KH vi phạm hợp đồng. (KH không rút tiền hoặc bị nợ xấu)

Hết năm đầu Mcredit ngưng hợp đồng đối với Khách hàng. Khách hàng có mất phí thanh lý 5% 

không?

Trả lời: Mcredit đóng hợp đồng do KH không đủ điều kiện thì không mất phí. 



QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TẠO KHOẢN VAY HẠN MỨC

Các bước 1 - 6 

Thực hiện như quy trình cho vay tiền mặt của Mcredit trong từng thời kỳ. Trong đó, tại

bước 3, Trung tâm thẩm định sẽ đánh giá và phê duyệt tổng hạn mức được cấp cho KH

đối với 1 Hợp đồng cho vay hạn mức



QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TẠO KHOẢN VAY HẠN MỨC

Bước 7: Thiết lập hạn mức tín dụng của KH trên T24  

Hệ thống BPM tự động đẩy thông tin sang T24 để thiết lập hạn mức tín dụng của KH trên

T24 bao gồm các thông tin:

- Số hợp đồng

- Ngày ký hợp đồng

- Thời hạn hợp đồng

- Hạn mức được cấp

- Thời hạn duy trì hạn mức



QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TẠO KHOẢN VAY HẠN MỨC

Bước 8: Thông báo cho KH về hạn mức tín dụng được thiết lập 

Ngay sau khi hạn mức tín dụng được thiết lập, hệ thống tự động gửi tin nhắn cho KH 

thông báo, bao gồm tối thiểu các thông tin:

- Hạn mức được cấp

- Thời hạn hợp đồng

- Thời hạn duy trì hạn mức

- Có/Không mua bảo hiểm dư nợ tín dụng (BH).



QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TẠO KHOẢN VAY HẠN MỨC

Bước 9: Nghiệp vụ sau giải ngân 

Thực hiện các bước theo quy trình cho vay tiền mặt tại Mcredit ban hành trong từng thời

kỳ, bao gồm các nghiệp vụ như sau: 

• Lưu hồ sơ

• Thu nợ đến hạn

• Giám sát và thu hồi nợ quá hạn.

Trong đó: Đối với nghiệp vụ thu hồi nợ đến hạn, cần thực hiện:

- Trước ngày thanh toán hàng kỳ 05 ngày hoặc có thể thay đổi tùy theo quy định của Thu 

hồi nợ: hệ thống gửi tin nhắn nhắc nợ sớm cho KH thông báo về số tiền phải trả dự

kiến = 2.5%x dư nợ gốc hiện tại + số liền lãi dự thu tính đến hết ngày thanh toán hàng 

tháng trên dư nợ gốc biến động trong kỳ theo số ngày vay thực tế.

- Tại ngày thanh toán hàng tháng: Đầu ngày, hệ thống gửi tin nhắn thông báo cho KH số

tiền phải trả chính xác = 2.5%x dư nợ gốc hiện tại + số liền lãi dự thu tính đến hết ngày

liền trước hiện tại trên dư nợ gốc biến động trong kỳ theo số ngày vay thực tế + số tiền

lãi dự thu của ngày hiện tại tính trên cơ sở 95% dư nợ gốc của ngày hiện tại



QUY TRÌNH TÁI CẤP HẠN MỨC

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG HẠN MỨC:36 THÁNG

Kết thúc
hơp

đồng

5/20225/2021 5/2023 5/2024

Ký hợp

đồng
Gia hạn

hạn mức

Gia hạn

hạn mức



Quy trình tái cấp HM và gia hạn thời gian duy trì HM

1.1 Chạy danh sách KH 

sắp hết thời gian duy

trì HM và kiểm tra điều

kiện lịch sử trả nợ

Khách hàng Hệ thống DVKH CAC

B1. Thông

báo sắp

hết thời

gian duy

trì HM

1.2 Gửi SMS 

thông báo hết

thời gian HM

1.3 Gửi SMS thông báo

HM tự động gia hạn

2.1 KH xác

nhận nhu cầu

gia hạn HM

Lập danh sách

KH không gia

hạn HM

2.2 Xác nhận nhu cầu

KH muốn tăng HM
B2. Phản

hồi yêu

cầu gia

hạn HM

B3. Xử lý

yêu cầu k 

gia hạn HM

5.1 Liên hệ

hotline (theo

B5)

Danh sách KH gia hạn

HM

3.1 Xác thực KH và tiếp

nhận yêu cầu

3.2 Đánh dấu KH không

gia hạn trên hệ thống

Có

thỏa

mãn

Không

thỏa

mãn

Có tăng Không tăng

Không gia hạn



Quy trình tăng hạn mức

Khách hàng Hệ thống DVKH CAC

B4. Xét tái

cấp HM 

cho KH

Danh sách KH 

không gia hạn

HM

B5. Xử lý

yêu cầu

tăng HM

Danh sách KH gia

hạn HM

Tự động cập nhật

thời gian sử dụng

HM mới

Tự động chấm

dứt HM và vô

hiệu chức

năng giải ngân

Tiếp tục thanh

toán dư nợ còn lại

Tiếp tục sử dụng

HM

KH có nhu cầu

tăng HM

5.1 Gọi tới hotline 

yêu cầu tăng HM

5.5 Cung cấp POI, 

POJ

Kết thúc

5.2 Xác thực tiếp

nhận nhu cầu

5.3 Chuyển yêu

cầu tới NVKD

5.4 NVKD tư vấn

KH

5.6. Kiểm tra giấy tờ và chuyển

yêu cầu cho CAC

5.7. Kiểm tra ĐK 

KH

5.8. Phê duyệt

HM mới

Hệ thống tự

động cập nhật

HM mới

Gửi SMS thông

báo HM mới cho

KH

Từ chối yêu

cầu. Kết thúc

Không thỏa ĐK

Thỏa ĐK

Bổ sung 

giấy tờ

NVKD: nhân viên kinh doanh*



?Hãy đưa ra các thắc mắc mà bạn còn 

chưa rõ để cùng thảo luận và tìm ra 
câu trả lời!

Q&A



Thank 

you!Chúc anh chị thành công

hơn nữa tại Mcredit.


