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GIỚI THIỆU VỀ



Công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu 
Nhật Bản

TOP 3
Sở hữu Công ty tài chính

Ngân hàng thương mại Việt Nam
uy tín nhất năm 2019
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Những cột mốc hình thành

Tên tiếng Việt: 

Công ty Tài chính 
TNHH MB Shinsei
Tên tiếng Anh: 

MB Shinsei Finance 
Limited Liability Company
Tên thương hiệu:



4 Công ty tài chính Top 4 thị trường

Địa chỉ: Tầng 9,10,11,12, Tòa nhà 
MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm4
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Các sản phẩm ký kết

STT DSA

1 BHYT

2 SY

3 Bank Surrogate

4 EVN

5 Insurance

6 Mbike

7 CF

8 Ubill

9 GOV

10 Refund SY

11 Self Employed



ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Khách hàng sinh sống tại 
tỉnh/thành phố nơi Mcredit 
triển khai hoạt động cho vay 
trả góp.

2. Độ tuổi từ đủ 20 tuổi tại 
thời điểm vay vốn đến 60 tuổi 
tại thời điểm kết thúc khoản 
vay (ngoại trừ MBike 55, 
BHYT 47, và nhóm gói EVN 
có quy định riêng)

Khách hàng Hồ sơ bắt buộc chung Thu nhập thuần bình 
quân 3 tháng gần nhất

1. Phiếu thông tin khách 
hàng

2. Hợp đồng tín dụng, và 
hợp đồng bảo hiểm 
khoản vay (nếu có)

3. CMND/CCCD
4. Sổ hộ khẩu
5. Ảnh chụp KH cùng nhân 

viên phụ trách thu thập 
hồ sơ tại thời điểm KH 
nộp hồ sơ vay vốn

≥3.000.000 VNĐ (ngoại lệ 
đối với các gói vay qua 
lương SYA 37, SYB 47)



THUẬT NGỮ

A

POA, POI, 
POJ

Giấy tờ chứng minh 
tạm trú

Giấy tờ chứng minh 
thu nhập

Giấy tờ chứng minh 
công việc 

A

PTI, DTI
Là chỉ số phản ánh khả 

năng trả nợ của KH

A

MFS
Mobile for sales

Là app nhập hồ sơ 
lên hệ thống của 

sales



Là chỉ số phản ánh khả năng trả 

nợ của khách hàng

DTI = (Khoản trả góp của KH tại 

Mcredit+ Khoản trả góp tại TCTD cũ) 

/ Tổng thu nhập của KH.

Ví dụ: 
KH vay tổ chức cũ mỗi tháng trả 2 tr.
KH vay Mcredit, mỗi tháng trả 2,2tr. 
Thu nhập của KH là 10tr. 
Vậy DTI = 4,2/10tr = 42%. 

DTI từ khoảng 45% đổ xuống.

PTI
DTI

PTI = Khoản trả góp của KH tại 

Mcredit / Tổng thu nhập của KH.

Ví dụ: 
KH vay Mcredit, mỗi tháng trả 
2,2tr. 
Thu nhập của KH là 10tr. 
Vậy PTI = 2,2/10tr = 22%. 
PTI từ khoảng 35% đổ xuống.

THUẬT NGỮ



Giấy tờ chứng 
minh nơi cư trú 

(POA)

NHỮNG LOẠI 
HOÁ ĐƠN TIỆN ÍCH

NHỮNG TỈNH THÀNH
 CẦN GIẤY TỜ TẠM TRÚ

THUẬT NGỮ



Hoá đơn điện

Hoá đơn nước

Truyền hình cáp

Internet

Điện thoại 
cố định

Điện thoại 
di động trả sau

6
loại hóa đơn

HOÁ ĐƠN TIỆN ÍCH

THUẬT NGỮ



GIẤY TỜ TẠM TRÚ
GIẤY TỜ TẠM TRÚ

THUẬT NGỮ



CÁC TỈNH MIỄN TẠM TRÚ

Danh sách Tỉnh/Thành phố miễn cung cấp giấy tờ chứng 
minh tạm trú cho sản phẩm vay tiền mặt

Tức Khách hàng hiện tạm trú tại những tỉnh 
này thì không cần cung cấp tạm trú. 

STT Tên Tỉnh/Thành phố
1 Đồng Nai
2 Bình Dương
3 Hồ Chí Minh
4 Bình Thuận
5 Cà Mau
6 Đà Nẵng
7 Đồng Tháp
8 Thừa Thiên Huế
9 Khánh Hòa
10 Quảng Ninh
11 Tây Ninh
12 Tiền Giang
13 Cần Thơ
14 Nam Định
15 Hải Dương
16 Bà Rịa – Vũng Tàu
17 Bình Phước
18 Long An
19 Nghệ An
20 Vĩnh Phúc
21 Hải Phòng
22 Thái Bình



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 35%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

EVN VIP 37: 37% (năm) – 3,08% (tháng)
EVN STANDARD 45: 45% (năm) - 3,75% 
(tháng)

Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HÓA ĐƠN ĐIỆN
CS EVN VIP 37 - CS EVN STANDARD 45

40 lần giá trị thanh toán bình quân trên 
hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất

EVN VIP 37 :                20 - 50 triệu
EVN STANDARD 45 :  15 - 30 triệu

CS EVN – VIP 37 CS EVN- STANDARD 45

KH đứng tên hóa đơn điện
Giá trị hóa đơn bình quân từ 
1 triệu đồng trở lên

KH/Vợ/chồng KH đứng tên hóa 
đơn điện
Giá trị hóa đơn bình quân từ 
500,000 đồng trở lên

 

 Tuổi từ đủ 26 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời 
điểm kết thúc khoản vay

 Khách hàng là cá nhân có hóa đơn tiền điện tại 
nơi cư trú và có thể kiểm tra thông tin trên 
Website của công ty điện lực EVN.

  Hóa đơn tiền điện phải dành cho sinh hoạt cá thể 
(Không phải điện kinh doanh)

Chứng từ chứng minh giá trị hóa đơn điện:
(5.1) Mã điện lực của khách hàng có thể tra cứu thông tin giá trị hóa đơn điện hàng tháng + Ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin/ 
Phiếu thu/hóa đơn tiền điện của 01 trong 03 tháng gần nhất và mật khẩu truy cập để tra cứu trên website của công ty điện lực 
(5.2) Hóa đơn/Phiếu thu tiền điện các mẫu của 03 tháng gần nhất theo Quy định hồ sơ giấy tờ của Mcredit.

a) Trường hợp người đứng tên trên hóa đơn điện là Vợ/chồng KH nhưng không cùng hộ khẩu hoặc cùng hộ khẩu nhưng không thể 
hiện được mối quan hệ vợ/chồng thì cung cấp thêm: Giấy đăng ký kết hôn/Trích lục kết hôn.
b) Nếu KH đứng tên trên hóa đơn tiền điện và tại địa chỉ tạm trú KH khai báo trên Phiếu thông tin KH thì không yêu cầu cung cấp 
các giấy tờ chứng minh tạm trú

Lưu ý



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HÓA ĐƠN ĐIỆN
CS EVN VIP 37 - CS EVN STANDARD 45

 Ví dụ: Kh cung cấp 3 hóa đơn điện có giá trị là:
Tháng 7: 650.000đ        Tháng 8: 800.000đ      Tháng 9: 600.000đ
Hỏi khách hàng vay được sản phẩm gì và vay được bao nhiêu tiền?

 Trả lời:
Tiền điện trung bình 3 tháng của Kh là: 683.000đ. Kh vay được sản phẩm EVN 
Starndard 45. 
Kh sẽ vay được: 683.000đ x 40 lần = 27,33tr.

 Ví dụ: Kh cung cấp 3 hóa đơn điện có giá trị là:
Tháng 7: 900.000đ
Tháng 8: 1.200.000đ
Tháng 9: 950.000đ
Hỏi khách hàng vay được sản phẩm gì và vay được bao nhiêu tiền?

 Trả lời:
Tiền điện trung bình 3 tháng của Kh là: 1.016.000đ. Kh vay được sản phẩm EVN 
Vip 37. 
Kh sẽ vay được: 1.016.000đ x 40 lần = 40,66tr.



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HÓA ĐƠN ĐIỆN
CS EVN VIP 37 - CS EVN STANDARD 45

 Hồ sơ vay theo hóa đơn điện bao gồm: 



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 35%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

UBILL 50: 50% (năm) – 4,17% (tháng)
UBILL 65: 65% (năm) - 5,42% (tháng)

CHO VAY TM CHO KH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
CS UBILL 50 - CS UBILL 65

CS UBILL 50 : 15- 30 triệu
CS UBILL 65:  15 - 25 triệu

CS U-Bill 50 CS U-Bill 65

KH có hóa đơn tiện ích đứng tên 
KH hoặc vợ/chồng KH
Giá trị hóa đơn:
+ Tối thiểu 200,000đ nếu vay vốn 
bằng 01 loại hóa đơn
+ Tối thiểu 400,000đ nếu vay vốn 
bằng 02 loại hóa đơn

KH có hóa đơn tiện ích đứng 
tên KH hoặc vợ/chồng KH
Giá trị hóa đơn:
+ Tối thiểu 100,000đ nếu vay 
vốn bằng 01 loại hóa đơn
+ Tối thiểu 200,000đ nếu vay 
vốn bằng 02 loại hóa đơn

'- Khách hàng cá nhân có 1 hoặc một số loại trong các loại hóa 
đơn sau: Nước, truyền hình cáp, internet, di động trả sau. Và:
• Các loại hóa đơn phải cùng một địa chỉ nơi KH cư trú, ngoại trừ 
hóa đơn di động trả sau.
• Hóa đơn dành cho hộ cá thể (Không phải Hóa đơn kinh doanh).
• Số di động trả sau là số điện thoại của Khách hàng đang sử 
dụng và dùng để đăng ký vay vốn với Mcredit.

'Ghi chú: Nếu cung cấp Hóa đơn di động trả sau thì bắt buộc 
người đứng tên trên hóa đơn là Khách hàng

tên sp CS U-Bill 50 CS U-Bill 65

Đối với 
KH chỉ có 
1 hóa 
đơn

90 lần giá trị thanh 
toán bình quân trên 
hóa đơn của 3 tháng 
gần nhất

180 lần giá trị 
thanh toán bình 
quân trên hóa đơn 
của 3 tháng gần 
nhất

Đối với 
KH có từ 
2 hóa 
đơn  trở 
lên

50 lần giá trị thanh 
toán bình quân trên 
hóa đơn 3 tháng gần 
nhất

90 lần giá trị thanh 
toán bình quân 
trên hóa đơn 3 
tháng gần nhất



 Ví dụ: Kh cung cấp 1 loại hóa đơn nước có giá trị là:
Tháng 7: 250.000đ        Tháng 8: 200.000đ      Tháng 9: 180.000đ
Hỏi khách hàng vay được sản phẩm gì và vay được bao nhiêu tiền?

 Trả lời:
Tiền nước trung bình 3 tháng của Kh là: 210.000đ. Kh vay được sản phẩm Ubill 
50. 
Kh sẽ vay được: 21.000đ x 90 lần = 18,9tr.

 Ví dụ: Kh cung cấp thêm hóa đơn Internet có giá trị là:
Tháng 7: 220.000đ
Tháng 8: 220.000đ
Tháng 9: 220.000đ
Hỏi khách hàng vay được sản phẩm gì và vay được bao nhiêu tiền?

 Trả lời:
Tiền nước, Internet trung bình 3 tháng của Kh là: 430.000đ. Kh vay được sản 
phẩm Ubill 50. 
Kh sẽ vay được: 430.000đ x 50 lần = 21,5tr.

CHO VAY TM CHO KH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
CS UBILL 50 - CS UBILL 65



 Hồ sơ vay theo hóa đơn tiện ích bao gồm: 

CHO VAY TM CHO KH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
CS UBILL 50 - CS UBILL 65



CHO VAY TM CHO KH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
CS UBILL 50 - CS UBILL 65

Hồ sơ bổ sung

Chứng từ chứng minh giá trị hóa đơn:
- Ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin/Phiếu thu/Hóa đơn/Giấy báo cước của 01 trong 03 tháng gần nhất + Thông tin tài khoản 
và mật khẩu của khách hàng  để có thể tra cứu hóa đơn điện tử và trạng thái đã thanh toán trên website 3 tháng gần nhất 
HOẶC
- Hình chụp màu hoặc scan bản gốc Hóa đơn/ Phiếu thu (có đóng dấu) 3 tháng gần nhất (nếu đóng phí theo tháng); hoặc 1 kỳ 
gần nhất (nếu đóng phí theo quý/6 tháng/năm).
(*) Ghi chú điều kiện chứng từ hợp lệ:
- Hóa đơn/ Phiếu thu/ Giấy báo cước/Ảnh chụp màn hình tra cứu phải có đầy đủ tối thiểu 05 thông tin bắt buộc (được in, 
không viết tay): 

  Tên và mã số người sử dụng dịch vụ.
  Số tiền thanh toán
  Ngày thanh toán/kỳ thanh toán
  Tên/logo của nhà cung cấp dịch vụ
  Địa chỉ sử dụng dịch vụ (trùng tối thiểu 02 yếu tố trong các yếu tố: số nhà, đường, ấp, phường/ xã, quận/huyện (hoặc các 

yếu tố khác theo Quy định về hồ sơ giấy tờ của Mcredit trong từng thời kỳ) với địa chỉ KH khai báo tại mục địa chỉ hiện tại trên 
phiếu thông tin Khách hàng), trừ trường hợp Khách hàng vay vốn bằng hóa đơn di động trả sau.
- Mỗi mã số hóa đơn chỉ áp dụng cho 1 cá nhân đang đứng tên vay vốn tại Mcredit.
- Thông tin về việc đóng phí dịch vụ có thể thay đổi tại thời điểm thẩm định hồ sơ
 Chứng từ chứng minh khác:
- Đối với hóa đơn điện thoại trả sau: Số điện thoại của KH phải được kiểm tra thông tin về tin chủ thuê bao bằng cách nhắn tin 
“TTTB” đến tổng đài 1414 và màn hình chụp kết quả kiểm tra phải được upload lên hệ thống cùng với hóa đơn.
- Đối với hóa đơn nước: phải được kiểm tra trên trang web http://bill.payoo.vn/ hoặc các website/ứng dụng khác của nhà cung 
cấp/bên thứ 3, và màn hình chụp kết quả kiểm tra phải được upload lên hệ thống cùng với hóa đơn.



a) Miễn giấy tờ chứng minh nơi cư trú nếu KH là người đứng tên trên hóa đơn (trừ trường hợp KH sử 
dụng hóa đơn điện thoại trả sau để vay vốn)
b) Bắt buộc cung cấp POA trong trường hợp Khách hàng cư trú khác quận/huyện hoặc tỉnh/thành phố với 
địa chỉ hộ khẩu và không thuộc đối tượng miễn POA như đã quy định tại điểm a 

Trường hợp người đứng tên trên Hóa đơn là vợ/chồng Khách hàng nhưng không cùng hộ khẩu với Khách 
hàng: Bắt buộc cung cấp Đăng ký kết hôn/ Trích lục kết hôn 

CHO VAY TM CHO KH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
CS UBILL 50 - CS UBILL 65

Yêu cầu hồ sơ khác



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KHCN CÓ THẺ BHYT 
CS BHYT 47

Khách hàng là cá nhân có thẻ bảo hiểm y tế, 
thuộc các mã đối tượng: DN, HX, NN, TK, CH, 
HC, XK, QN, CY.
Tuổi từ đủ 18 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại 
thời điểm kết thúc khoản vay

Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị
10 – 22 triệu

Lãi suất

PTI tối đa: 35%PTI

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Trong trường hợp địa chỉ cư trú của khách hàng 

khác quận/ huyện với địa chỉ trên hộ khẩu thì 

KHÔNG cần cung cấp giấy tờ chứng minh nơi 

cư trú

Lưu ý cho sản phẩm cho vay qua BHYT

Hạn mức cho vay tối đa
6 lần thu nhập

47% (năm) – 3,92% (tháng)

Hồ sơ bổ sung

 Số điện thoại cố định (có dây hoặc không dây) 
của Công ty nơi Khách hàng làm việc bắt buộc 
phải được thể hiện trên Đơn đề nghị vay vốn

Thẻ bảo hiểm y tế



 Ví dụ: Kh cung cấp BHYT tại Long An. 

Tra cứu được mức lương, lấy mức lương nhân với 6 lần sẽ ra 
khoản vay tối đa của KH.

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KHCN CÓ THẺ BHYT 
CS BHYT 47

Lên web BHXH tra cứu mã số BHXH

Sau đó tra quá trình tham gia BHXN 



 Ví dụ: Kh cung cấp BHYT tại Tp.Sóc Trăng

Nếu công chính ở tại TP.HCM mà chi 
nhánh nằm tại Sóc Trăng, Kh làm tại 
Sóc Trăng thì vùng của doanh nghiệp 
tính là vùng của công ty chính tại 
TP.HCM.

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KHCN CÓ THẺ BHYT 
CS BHYT 47

KH vay được: 

3,430,000 x 6 lần = 20,58 triệu 



 Hồ sơ vay theo bảo hiểm y tế bao gồm: 

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KHCN CÓ THẺ BHYT 
CS BHYT 47



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 35%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

CS INSURANCE 37: 37% (năm) – 3,08% (tháng)
CS INSURANCE 40: 40% (năm) - 3,33% (tháng)
CS INSURANCE 45: 45% (năm) - 3,75% (tháng)

Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CS INSURANCE 37 - CS INSURANCE 45 - CS INSURANCE 40

20 lần phí bảo hiểm 1 năm

CS INSURANCE 37 :  10 - 70 triệu
CS INSURANCE 40 :  10 - 30 triệu
CS INSURANCE 45 :  10 - 50 triệu

CS INSURANCE 37 CS INSURANCE 40 CS INSURANCE 45

KH đứng tên bên mua 
trên hợp đồng BHNT
HĐ BHNT có hiệu 
lực tối thiểu 12 tháng
Phí BH /năm từ 3 
triệu đồng trở lên, 
đóng liên tục không 
gián đoạn

KH đứng tên bên mua 
trên hợp đồng BHNT
HĐ BHNT có hiệu lực 
tối thiểu 06 tháng
Phí BH /năm từ 2 triệu 
đồng trở lên, đóng liên 
tục không gián đoạn

KH/Vợ/chồng KH đứng 
tên bên mua trên hợp 
đồng BHNT
HĐ BHNT có hiệu lực tối 
thiểu 12 tháng
Phí BH /năm từ 2 triệu 
đồng trở lên

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hóa đơn/Biên lai/giấy tờ đóng phí bảo hiểm/Xác nhận của công ty bảo biểm về việc đóng phí của KH, cụ 
thể: CS INSURANCE 37 CS INSURANCE 45 - INSURANCE 40

'+ Đóng phí hàng tháng: KH cung cấp chứng từ chứng minh 
việc đóng phí trong 06 kỳ gần nhất tính đến ngày hồ sơ được 
nhập lên hệ thống.
+ Đóng phí hàng quý: 02 kỳ gần nhất.
+ Đóng phí định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng: 01 kỳ gần nhất.
+ Trường hợp thời gian định kỳ đóng phí BỊ GIẢM ĐI (được 
thể hiện trên hóa đơn đóng phí của KH) so với thời gian 
đóng phí trên HĐBH thì Khách hàng cung cấp thêm giấy 
tờ/xác nhận chứng minh việc thay đổi này.

'+ Đóng phí hàng tháng: 03 kỳ gần nhất.
+ Đóng phí định kỳ hàng quý/6 tháng hoặc 12 tháng: 01 kỳ 
gần nhất.
+ Trường hợp thời gian đóng phí trên hóa đơn đóng phí bảo 
hiểm của KH khác với thời gian đóng phí trên hợp đồng bảo 
hiểm: KHÔNG yêu cầu KH cung cấp thêm giấy tờ chứng 
minh sự thay đổi trong thời gian định kỳ đóng phí này.



Hồ sơ bổ sung (tiếp)

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CS INSURANCE 37 - CS INSURANCE 45 - CS INSURANCE 40

CS INSURANCE 37 CS INSURANCE 45 CS INSURANCE 40

Trong trường hợp vợ/chồng KH mang Hợp 
đồng bảo hiểm của KH đi vay thì phải cung 
cấp thêm:
Đăng ký kết hôn/ Trích lục kết hôn: Bắt buộc 
trong trường hợp người đứng tên bên mua 
trên Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 
Vợ/chồng Khách hàng nhưng không cùng hộ 
khẩu với Khách hàng

Mỗi một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ áp dụng với 1 cá nhân đang đứng tên vay vốn tại 
Mcredit.

Ghi chú:



Ví dụ: Kh cung cấp Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ. Kh là người mua bảo hiểm. 
 Hợp đồng mua ngày 3/10/2018. 
 Mỗi quý đóng 1,7 triệu. 
 Hỏi khách hàng vay được theo sản phẩm nào và vay được bao nhiêu tiền? 

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CS INSURANCE 37 - CS INSURANCE 45 - CS INSURANCE 40

Trả lời:
 Hợp đồng mua ngày 3/10/2018. Đến hôm nay được hơn 1 năm. 
 Mỗi quý đóng 1,7 triệu. Vậy 1 năm KH đóng: 1,7tr x 4 quý = 6,8tr. 

 Khách hàng vay được sản phẩm Insurance 37. 
 Khoản vay của khách hàng là: 6,8tr x 20 lần = 136 tr. 
 Nhưng khoản vay tối đa chỉ được 70 triệu. Nên KH vay được tối đa 70tr. 



 Hồ sơ vay theo bảo hiểm nhân thọ bao gồm: 

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CS INSURANCE 37 - CS INSURANCE 45 - CS INSURANCE 40



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 35%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

SY A 37: 37% (năm) – 3,08% (tháng)
SY B 47: 47% (năm) - 3,92% (tháng)

Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ THU NHẬP TỪ LƯƠNG
CS SY A 37 - CS SY B 47

CS SY A 37 CS SY B 47

KH có HĐLĐ chính thức
 + Làm việc tại TC/DN CAT 
A: Lương chuyển khoản ≥ 3 
triệu.
+ Làm việc tại TC/DN CAT 
B, CAT C: Lương chuyển 
khoản  ≥ 8 triệu

KH đang làm việc tại TC/DN có:
- Lương chuyển khoản, làm việc 
tại TC/DN CAT A, CAT B: thu 
nhập ≥ 3 triệu, CAT C ≥ 6  triệu 
'- Hoặc lương tiền mặt, làm việc 
tại TC/DN CAT A, CAT B: thu 
nhập ≥ 6 triệu, CAT C ≥ 8  triệu 

SY A 37: 10 lần thu nhập
SY B 47: 8 lần thu nhập

SY A 37: 20 - 70 triệu
SY B 47: 15 - 70 triệu

CS SY A 37 CS SY B 47

Sao kê giao dịch tài khoản lương có tên đơn vị chuyển 
lương trong vòng 03 tháng gần nhất 

a) Sao kê giao dịch tài khoản lương có tên đơn vị 
chuyển lương trong vòng 03 tháng gần nhất hoặc
b) Giấy tờ chứng minh công việc và chứng minh thu 
nhập 

 Số điện thoại cố định là bắt buộc trên hợp đồng vay vốn
Trường hợp sao kê tài khoản lương không thể hiện rõ tên đơn vị chuyển lương, Khách hàng cung cấp thêm một trong các 
Giấy tờ chứng minh công việc như sau:
• Hợp đồng lao động
• Giấy xác nhận công tác (mẫu Mcredit/ mẫu của Công ty Khách hàng công tác) 
• Thẻ bảo hiểm y tế



 Hồ sơ vay theo lương bao gồm: 

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ THU NHẬP TỪ LƯƠNG
CS SY A 37                                                 CS SY B 47



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 50%
DTI tối đa: 60%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

CS GOV 25: 25% (năm) – 2,08% (tháng)
CS GOV 30: 30% (năm) - 2,50% (tháng)

Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH LÀ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
CS GOV 25 - CS GOV 30

Tối đa 25 lần lương TB/ tháng

CS GOV 25 :  20 - 70 triệu
CS GOV 30 :  15 - 70 triệu

CS GOV 25 CS GOV 30

CBCNVC nhà nước có HĐLĐ 
chính thức hoặc thuộc biên chế, 
thời gian làm việc tối thiểu 12 
tháng.
Lương chuyển khoản từ 3 triệu 
đồng trở lên

CBCNVC nhà nước có HĐLĐ 
chính thức hoặc thuộc biên chế, 
thời gian làm việc tối thiểu 03 
tháng.
Lương chuyển khoản hoặc tiền 
mặt từ 3 triệu đồng trở lên

Sao kê giao dịch tài khoản lương trong vòng 03 tháng gần nhất  (CS GOV 25)
Sao kê giao dịch tài khoản lương /Xác nhận lương trong vòng 03 tháng gần nhất (CS GOV 30) 

Thẻ BHYT/Hợp đồng lao động/Quyết định biên chế/Quyết định nâng bậc, ngạch

Là cá nhân đang làm việc tại các Cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội của Nhà 
nước



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa: 35%

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

CS MBIKE 55: 55% (năm) – 4,58% (tháng)
CS MBIKE 45: 45% (năm) - 3,75% (tháng)

Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ CAVET XE MÁY
CS MBIKE 55 - CS MBIKE 45

Không vượt quá 110% giá trị đánh giá của xe 
tại thời điểm đề nghị vay vốn

CS MBIKE 55: 10 - 50 triệu 
CS MBIKE 45: 10 - 50 triệu 

CS MBIKE 55 CS MBIKE 45

Tuổi thọ xe máy từ 3 tháng - 
không quá 6 năm
Giá trị xe từ 21 triệu (giá xe mới 
niêm yết)

Tuổi thọ xe máy từ 3 tháng - 
không quá 4 năm
Giá trị xe từ 25 triệu (giá xe mới 
niêm yết)

Tuổi từ đủ 26 tại thời điểm vay 
vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc 
khoản vay.

Tuổi từ đủ 20 tại thời điểm vay 
vốn đến 60 tại thời điểm kết 
thúc khoản vay.

Khách hàng là cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) 
xe máy và đứng tên trên GCNĐK xe
Thời gian KH sở hữu GCNĐK xe >= 3 tháng
Tất cả các loại xe thuộc các nhãn hiệu: PEUGEOT, HONDA, 
PIAGGIO, YAMAHA, KYMCO, SUZUKI, SYM.

1. GCNĐK xe máy (bản gốc) 

 2. Ảnh chụp xe máy. Bao gồm:  
- Ảnh chụp xe máy cùng chủ xe đứng bên cạnh 
xe
- Ảnh chụp từ phía sau xe máy rõ biển số xe

3. Ảnh chụp giá xe mới niêm yết
- Trường hợp xe máy được liệt kê trên Bảng giá xe mới do Mcredit 
thông báo trong từng thời kỳ: Ảnh chụp màn hình tra cứu giá xe trên 
hệ thống tra cứu của Mcredit hoặc Ảnh chụp giá xe mới được niêm 
yết tại Bảng giá xe mới.
- Trường hợp xe không được liệt kê trên Bảng giá xe mới do 
Mcredit thông báo trong từng thời kỳ: Ảnh chụp giá xe mới niêm yết 
tại các website do Mcredit công bố trong từng thời kỳ.



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ CAVET XE MÁY
CS MBIKE 55 - CS MBIKE 45

Công thức tính giá xe và khoản vay của KH

Thời gian xác định tuổi thọ xe được tham chiếu theo ngày đăng ký lần 
đầu trên cà vẹt xe tới thời điểm đề nghị vay vốn. Tuổi thọ xe được tính 
theo tháng làm tròn đến 2 chữ số thập phân, một tháng quy ước là 30 
ngày. 
- Công thức xác định giá trị xe còn lại: 
- Giá trị xe còn lại = Giá xe mới * (1- 0.1/12*Tuổi thọ xe) 
- Khoản vay tối đa = Giá trị xe x 1.1
Ví dụ minh họa: 
Khách hàng có xe máy SYM Attila V125, 
Ngày đăng ký lần đầu trên Giấy CNĐK xe máy 08/04/2017. Giá xe mới: 
33,690,000 VNĐ. 
Ngày đề nghị vay vốn 08/05/2019

Tuổi thọ xe: 25.33 tháng 
Giá trị xe còn lại tính đến ngày 08/05/2019 = 33,690,000*(1-0.1/12*25.33) = 
26,577,667 VNĐ

KH vay được tối đa: 26,577,667 x 1.1 = 29,23tr



 Hồ sơ vay theo cà vẹt xe máy bao gồm: 

CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH CÓ CAVET XE MÁY
CS MBIKE 55 - CS MBIKE 45



Đối tượng

Khoản vay tiêu dùng đề nghị

Lãi suất

PTI tối đa

Thời gian vay: 6 – 36 tháng

Hạn mức cho vay tối đa

CS CF A 50: 50% (năm) - 4,17% (tháng)
CS CF C 45: 45% (năm) – 3,75% (tháng)
CS CF FAST 60: 60% (năm) – 5% (tháng)

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45 – CS CF FAST 60

Từ 10 - 70 triệu

(*) Lịch sử tín dụng của KH
Tính đến thời điểm thẩm định:
- Không có nợ nhóm 2 trong vòng 12 tháng gần nhất
- Không có nợ từ nhóm 3 trở lên trong vòng 3 năm gần nhất

Khoản vay tối đa = khoản trả góp hàng tháng (EMI mới) x 25.
EMI mới = Hệ số x EMI cũ, hệ số được xác định như sau: 
                                        
+ EMI cũ ≤ 1 triệu đồng: Hệ số 1.5
+ 1 triệu đồng < EMI cũ ≤ 2 triệu đồng: Hệ số 1.25
+ EMI cũ > 2 triệu đồng: Hệ số 0.5

Áp dụng tương tự chính sách của khối Quản trị rủi ro đối 
với sản phẩm cho vay tiền mặt đối với khách hàng 
đã/đang có khoản vay tại Mcredit trong từng thời kỳ

CS CF A 50 CS CF C 45
CS CF FAST 60
(dành cho TSA)

KH đang có khoản 
vay ở TCTD khác 
đã trải qua tối thiểu 
06 kỳ trả nợ và 
khoản vay vẫn còn 
hiệu lực >= 01 
tháng

KH có khoản vay ở 
TCTD khác đã hết 
hiệu lực không quá 
06 tháng hoặc còn 
hiệu lực tối đa 01 
tháng 

KH đang có 
khoản vay hoặc 
có khoản vay hết 
hạn không quá 
12 tháng

Khoản vay của khách 
hàng trải qua tối 
thiểu 6 kỳ trả nợ

- 

Nếu khoản vay 
còn hiệu lực thì 
phải trải qua tối 
thiểu 6 kỳ trả nợ

(*) Thông tin CIC: 
Bắt buộc

(*) Thông tin CIC: 
Bắt buộc

CIC bắt 
buộc



Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45 – CS CF FAST 60

CS CF A 50 CS CF C45 CS CF FAST 60
1. Đối với Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn: Phải thể hiện đầy đủ tối thiểu 
03 thông tin:
- Họ tên Khách hàng    -  Số hợp đồng       - Khoản trả hàng tháng (hoặc 
Số tiền cho vay + Thời hạn cho vay + Lãi suất cho vay).



Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45 – CS CF FAST 60

CS CF A 50 CS CF C45 CS CF FAST 60
2. Đối với chứng từ thanh toán: Phải thể hiện đầy đủ tối thiểu 04 thông 
tin: Họ tên KH, Số hợp đồng, Số tiền thanh toán, Ngày thanh toán hoặc 
kỳ thanh toán. 



Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45 – CS CF FAST 60

CS CF A 50 CS CF C45 CS CF FAST 60
3. Chứng từ thanh toán (ở trên) bao gồm 1 hoặc 1 vài giấy tờ trong các 
loại sau:
- Lịch trả nợ khoản vay
- Giấy xác nhận của tổ chức tín dụng cũ có mộc của chi nhánh, phòng 
giao dịch.
- Email xác nhận thông tin khoản vay của Khách hàng, trong đó thể hiện 
email là của tổ chức tín dụng, không chấp nhận gửi từ địa chỉ email cá 
nhân)
- Sao kê dư nợ hợp đồng, sao kê tín dụng, sao kê ngân hàng thể hiện KH 
trả góp
- Hình chụp màn hình tra cứu khoản vay tại website của tổ chức tín dụng 
cho vay. KH phải cung cấp user, mật khẩu vào website đó để thẩm định 
tra cứu.
- Hình chụp thông tin khoản vay, lịch sử nộp tiền của KH trên các 
app/website điện tử
- Giấy thu hộ của các kênh thanh toán, kênh thu hộ của tổ chức tín dụng. 
 (tiếp)



Hồ sơ bổ sung

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45 – CS CF FAST 60

CS CF A 50 CS CF C45 CS CF FAST 60
Giấy thu hộ của các kênh thanh toán, kênh thu hộ của tổ chức tín dụng 
thỏa mãn những điều kiện sau:
 Có dấu mộc của kênh thanh toán/ kênh thu hộ, chấp nhận trường hợp 

có dấu mộc vuông “ĐÃ THU TIỀN”. Riêng biên lai/ phiếu nộp tiền 
qua các đối tác thu hộ của Payoo như: Thế giới di động, ĐMX, Viễn 
Thông A, FPT Shop, Nguyễn Kim… chấp nhận không có mộc nhưng 
phải có tên của Tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán trên biên lai.

 Có logo, hoặc tên của kênh thanh toán/ kênh thu hộ được in sẵn trên 
giấy nộp tiền.

 Số tiền đóng, thông tin về số hợp đồng tín dụng, người thụ hưởng là 
tên 1 Tổ chức TD.



Ví dụ:

KH đang trả góp điện thoại tại Fe là 800.000đ/tháng. 
KH trả góp từ tháng 3/2020. Đến tháng 3/2021 sẽ trả hết. 
Hỏi KH vay được sản phẩm nào và vay được bao nhiêu tiền? 

Trả lời: 

Khách hàng mua từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020 được quá 6 tháng. 
Khách hàng vay được sản phẩm CS CF A 50. 

EMI cũ = 800.000đ
EMI mới = 800.000đ x 1.5 = 1.200.000đ
Khoản vay tối đa của KH = 1.200.000đ x 25 lần = 30 tr. 

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45



 Hồ sơ vay theo tổ chức tín dụng khác bao gồm: 

CHO VAY TM CHO KH ĐÃ VÀ ĐANG CÓ KHOẢN VAY 
TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
CS CF A 50 - CS CF C 45

Kh cung 
cấp hợp 
đồng trả 
góp hoặc 
1 bill đóng 
phí trả 
góp. 



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH VAY THEO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
CS BANK SURROGATE VIP 37 - CS BANK SURROGATE STANDARD 45 – 
CS BANK COOPERATE 45

Tên sản phẩm
CS Bank Surrogate VIP 

37
CS Bank Surrogate 

Standard 45 CS Bank Cooperate 45

Độ tuổi 23 – 65 tuổi

Đối tượng 
khách hàng

KH là cá nhân có TKTT có phát sinh GD ghi có 
(không bao gồm giao dịch giải ngân, GD nộp tiền 
trả nợ, GD trả lãi tiền gửi không kỳ hạn) liên tục 
trong vòng tối thiểu 4 tháng gần nhất được mở tại 
các Tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam.

Khách hàng là cá nhân có tài 
khoản thanh toán phát sinh 
giao dịch ghi có (không bao 
gồm giao dịch giải ngân, giao 
dịch nộp tiền trả nợ, giao dịch 
trả lãi tiền gửi không kỳ hạn) 
liên tục trong vòng tối thiểu 
03 tháng gần nhất được mở 
tại Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân đội.

Số dư bình 
quân trên Tài 
khoản thanh 
toán

Trong vòng 04 tháng gần 
nhất ≥ 6 triệu

Trong vòng 04 tháng 
gần nhất ≥ 3triệu

Trong vòng 03 tháng gần 
nhất ≥ 3triệu

Phương pháp xác định số dư bình quân (SDBQ): 
SDBQ 01 tháng = (Giao dịch ghi có lớn nhất tháng + Giao dịch ghi có nhỏ nhất – 

1.000.000)/2
SDBQ (n) tháng = (SDBQ tháng thứ 01 + ...+ SDBQ tháng thứ n)/n



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH VAY THEO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
CS BANK SURROGATE VIP 37 - CS BANK SURROGATE STANDARD 45 – 
CS BANK COOPERATE 45

Tên sản phẩm CS Bank Surrogate VIP 
37

CS Bank Surrogate 
Standard 45

CS Bank Cooperate 45

Thu nhập thuần 
bình quân 03 
tháng gần nhất 
(VND)

≥ 3.000.000

Hạn mức cho 
vay tối đa

Tối đa 8 lần số dư tài khoản bình quân

Giá trị khoản 
vay tiêu dùng 
đề nghị (triệu 
VND)

10-70 10-50 10-70

Lãi suất năm 37% 45% 45%
Lãi suất thực 
tháng

 3.08% 3.75% 3.75%

Tỷ lệ PTI tối đa 35%
Thời hạn cho 
vay (tháng) Từ 6-36 tháng. Bước nhảy tối thiểu 3 tháng (6,9,….33,36)



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH VAY THEO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
CS BANK SURROGATE VIP 37 - CS BANK SURROGATE STANDARD 45 – 
CS BANK COOPERATE 45

Tên sản phẩm CS Bank Surrogate VIP 
37

CS Bank Surrogate 
Standard 45

CS Bank Cooperate 45

Hồ sơ bắt buộc

1. Phiếu thông tin KH
2. CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực
3. Sổ hộ khẩu
4. Ảnh chụp khách hàng cùng nhân viên phụ trách thu thập hồ sơ tại thời điểm 
KH nộp hồ sơ vay vốn            
5. Hồ sơ xác minh giao dịch tài khoản bao gồm 1 
trong 2 giấy tờ sau:
- Bản gốc sao kê TKTT 04 tháng liên tục gần nhất 
có đóng dấu giáp lai của Ngân hàng, có hiển thị tên 
NH, tên chủ TK, số TK NH.
- Hình chụp màn hình của sao kê ngân hàng 04 
tháng liên tục gần nhất của tài khoản ngân hàng 
trực tuyến có hiển thị tên/ logo ngân hàng, tên chủ 
TK, số TK NH.

5. Hồ sơ xác minh giao dịch 
tài khoản bao gồm 1 trong 2 
giấy tờ sau:
- Bản gốc sao kê TKTT 03 
tháng liên tục gần nhất có 
đóng dấu giáp lai của Ngân 
hàng, có hiển thị tên NH, tên 
chủ TK, số TK NH.
- Hình chụp màn hình của 
sao kê ngân hàng 03 tháng 
liên tục gần nhất của tài 
khoản ngân hàng trực tuyến 
có hiển thị tên/ logo ngân 
hàng, tên chủ TK, số TK NH.



CHO VAY TM ĐỐI VỚI KH VAY THEO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Ví dụ: KH có 1 sao kê tại ngân hàng Vietcombank.



CHO VAY TM HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI KH HƯỞNG LƯƠNG
CS REFUND SY A 40 - CS REFUND SY B 50

Tên sản phẩm CS REFUND SY A 40 CS REFUND SY B 50
Phạm vi Miền Bắc và Miền Đông
Độ tuổi - Tuổi từ 20 - 60

Đối tượng 
khách hàng

KH có hợp đồng lao động chính thức và 
đang làm tại Tổ chức/Doanh nghiệp 

nằm trong danh sách cty CAT A, B, C

KH đang làm việc tại Tổ chức/Doanh 
nghiệp nằm trong danh sách công ty CAT 

A, B, C 

Thu nhập 
thuần bình 
quân 03 tháng 
gần nhất 
(VND)

Lương chuyển khoản từ tổ chức/doanh 
thuộc nhóm CAT A ≥ 3 triệu.
- Lương chuyển khoản từ tổ chức/doanh 
thuộc nhóm CAT B, CAT C ≥ 8 triệu

Lương chuyển khoản từ tổ chức/doanh 
thuộc nhóm CAT A, CAT B ≥ 3 triệu
 - Lương chuyển khoảntừ tổ chức/doanh 
thuộc nhóm CAT C  ≥ 6  triệu 
- Lương tiền mặt từ tổ chức/doanh thuộc 
nhóm CAT A, CAT B ≥ 6 triệu.
- Lương tiền mặt từ tổ chức/doanh thuộc 
nhóm CAT C ≥ 8 triệu

Hạn mức  10 lần Thu nhập 8 lần Thu nhập
Khoản vay 20-70 15-70
Lãi suất năm 40% 50%
Lãi suất tháng 3.33% 4.17%
PTI tối đa 35%
Thời hạn Từ 6-36 kỳ trả nợ. Bước nhảy tối thiểu 3 kỳ trả nợ (6,9,….33,36)



CHO VAY TM HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI KH HƯỞNG LƯƠNG
CS REFUND SY A 40 - CS REFUND SY B 50

Tên sản phẩm CS REFUND SY A 40 CS REFUND SY B 50

Hồ sơ bắt buộc

1. Phiếu thông tin Khách hàng

2. CMND/ Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực 
3. Sổ hộ khẩu/ Xác nhận cư trú của thủ trưởng đơn vị trong trường hợp khách hàng là quân nhân 
4. Ảnh chụp Khách hàng cùng Nhân viên kinh doanh phụ trách thu thập hồ sơ tại thời điểm Khách hàng nộp hồ 
sơ vay vốn
5. Số điện thoại cố định (có dây hoặc không dây) của Công ty nơi Khách hàng làm việc bắt buộc phải được thể 
hiện trên Phiếu thông tin Khách hàng
Sao kê giao dịch tài khoản lương có tên đơn vị chuyển lương trong 
vòng 03 tháng gần nhất 

a) Sao kê giao dịch tài khoản lương có tên 
đơn vị chuyển lương trong vòng 03 tháng 
gần nhất hoặc
b) Giấy tờ chứng minh công việc và chứng 
minh thu nhập 

Nếu sao kê tài khoản lương không thể hiện rõ tên đơn vị chuyển lương, Khách hàng cung cấp thêm một trong 
các Giấy tờ chứng minh công việc (POJ) như sau:
• Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận công tác (mẫu Mcredit/ mẫu của Công ty Khách hàng công tác) 
• Hoặc Thẻ bảo hiểm y tế
* Đối với trường hợp KH làm cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, KH có thể bổ sung:
(i) Quyết định bổ nhiệm/ QĐ biên chế/ Quyết định nâng ngạch bậc (bản gốc/ảnh chụp hoặc scan 
màu bản gốc).

Hồ sơ bổ sung 

Ghi chú: * Sao kê lương hợp lệ:
1. Ngày nộp hồ sơ từ 1-15 của tháng n: y/c sao kê đến hết ngày 15 của tháng n-1 trở về trc và thể hiện đủ 3 
tháng trước đó kể từ kỳ lương gần nhất trên sao kê.
2. Ngày nộp hồ sơ lên hệ thống từ 15-ngày cuối cùng của tháng n: y/c sao kê đến hết ngày cuối cùng của tháng 
n-1 trở về trc và thể hiện đủ 3 tháng trước đó kể từ kỳ lương gần nhất trên sao kê.
* Xác nhận lương hợp lệ:
1. Ngày nộp hồ sơ lên hệ thống lần đầu tiên từ 1-15 của tháng n: y/c xác nhận lương của tháng gần nhất n-
1hoặc n-2 trở về trc đủ 3 tháng trước đó 
2. Ngày nộp hồ sơ lên hệ thống lần đầu tiên từ 15-ngày cuối cùng của tháng n: y/c xác nhận lương của tháng 
gần nhất n-1 trở về trc đủ 3 tháng trước đó



CHO VAY TM HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI KH HƯỞNG LƯƠNG
CS REFUND SY A 40 - CS REFUND SY B 50

Tên sản 
phẩm

CS REFUND SY A 40 CS REFUND SY B 50

Điều kiện 
hoàn tiền

- Khách hàng trả nợ đầy đủ, trước hoặc đúng ngày thanh toán hàng kỳ đã được 
quy định trên hợp đồng cho vay
- Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn toàn bộ khoản vay theo quy định 
sản phẩm cho vay tiền mặt ban hành trong từng thời kỳ, khách hàng sẽ không 
được hoàn tiền cho các kỳ tất toán trước.

Mức hoàn 
tiền hàng kỳ 

Số tiền vay (LA) Mức hoàn tiền hàng kỳ
LA ≥ 15       50,000   
20 ≤ LA < 25     100,000   
25 ≤ LA < 30     150,000   
30 ≤ LA < 35     200,000   
35 ≤ LA < 40     250,000   
40 ≤ LA < 50     300,000   
50 ≤ LA < 60     350,000   
60 ≤ LA < 70     500,000   
LA ≥ 70     700,000   



Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh

Đặc điểm           

sản phẩm

CS SELF-

EMPLOYED 65

CS SELF-

EMPLOYED 59

CS SELF- 

EMPLOYED 45

CS SELF-

EMPLOYED 37

Đối tượng           

khách hàng

Khách hàng có nơi cư trú nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit

Tuổi từ 26 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay

Khách hàng là cá nhân có thu nhập từ tự doanh (không bao gồm Doanh nghiệp tư 

nhân, vd: Hộ kinh doanh cá thể, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

Giá trị khoản vay 

tiêu dùng đề nghị 

(triệu VND)

10-30 10 – 50 10-70 20-70

Hạn mức cho vay 

tối đa
4 lần thu nhập 6 lần thu nhập 8 lần thu nhập 8 lần thu nhập

Lãi suất cho vay 

trong hạn          

(theo năm)

65% 59% 45% 37%

Lãi suất cho vay 

trong hạn 

(theo tháng)

5.42% 4.92% 3.75% 3.08%

Thời hạn cho vay
1. Thời hạn vay:  06 tháng - 36 tháng

2. Thời hạn vay có bước nhảy tối thiểu 3 tháng (6, 9, 12,15,18, 21, 24, 27, 30, 33, 36)



Điều kiện 

      cho 

vay

CS SELF-            

EMPLOYED 65

CS SELF -     

EMPLOYED 59

CS SELF- EMPLOYED 

45

CS SELF- 

EMPLOYED 37

Nơi cư 

trú

Nơi 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

Nơi cư trú là tại địa chỉ hộ 

khẩu hoặc tại địa điểm kinh 

doanh

Nơi cư trú cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ 

hộ khẩu và địa điểm kinh doanh; hoặc 

khác tỉnh/thành phố với địa chỉ hộ khẩu 

và/hoặc địa điểm kinh doanh nhưng trong 

vòng bán kính tối đa 30 km

Nơi cư trú là tại 

địa chỉ hộ khẩu 

hoặc tại địa điểm 

kinh doanh

Địa điểm 

kinh 

doanh

Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh/thành phố với địa 

chỉ hộ khẩu và nơi cư trú; hoặc khác tỉnh/thành 

phố với địa chỉ hộ khẩu và/hoặc nơi cư trú 

nhưng trong vòng bán kính tối đa 30 km

Địa điểm kinh doanh trùng với địa 
điểm được đăng ký trên Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh

Địa điểm kinh doanh cố định 

tối thiểu 03 tháng tính đến 

thời điểm đề nghị vay vốn.

Địa điểm kinh 

doanh cố định tối 

thiểu 06 tháng tính 

đến thời điểm 

đề nghị vay vốn

Địa điểm kinh doanh cố định

Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh



Điều kiện 

cho vay

CS SELF-

EMPLOYED 65

CS SELF-

EMPLOYED 59

CS SELF-

EMPLOYED 45

CS SELF-

EMPLOYED 37

Thu nhập 

trung bình 

tối thiểu

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Điều kiện 

về hoạt động 

kinh doanh

Tất cả các ngành nghề và hình thức kinh doanh mà pháp luật không cấm ngoại trừ kinh 

doanh online  và các ngành nghề có địa điểm kinh doanh không cố định

Thời gian 

hoạt động 

kinh doanh

Tối thiểu 03 tháng tính 

đến thời điểm đề nghị vay 

vốn.

Tối thiểu 06 tháng 

tính đến thời điểm 

đề nghị vay vốn.

Tối thiểu 12 tháng tính 

đến thời điểm đề nghị 

vay vốn.

Tối thiểu 24 tháng 

tính đến thời điểm 

đề nghị vay vốn.

Tỷ lệ PTI 

tối đa
35%

Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh



Hồ sơ đề nghị vay vốn
CS SELF-

EMPLOYED 65

CS SELF-

EMPLOYED 59

CS SELF-

EMPLOYED 45

CS SELF-

EMPLOYED 37

Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân 

còn hiệu lực của Khách hàng
Bắt buộc

Sổ hộ khẩu Bắt buộc

- Số điện thoại tham chiếu của 2 nhà cung cấp  
      hàng hóa/2 đối tác mua hàng thường xuyên
- Ảnh chụp Khách hàng và ảnh chụp địa điểm    
      kinh doanh

Bắt buộc

Số điện thoại của 02 nhà cung cấp hàng hóa/02        

đối tác mua hàng thường xuyên
Bắt buộc

- Phiếu thông tin KH
- Hình ảnh của khách hàng chụp cùng DSA phụ 
trách thu thập hồ sơ tại thời điểm KH nộp hồ sơ 
vay vốn
- Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín 
dụng (nếu có)
- Hợp đồng bảo hiểm khoản vay (nếu khách 
hàng mua bảo hiểm khoản vay)
- Lịch trả nợ

Bắt buộc

Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh



Hồ sơ đề nghị vay vốn
CS SELF-

EMPLOYED 65

CS SELF-

EMPLOYED 59

CS SELF-

EMPLOYED 45

CS SELF-

EMPLOYED 37

POA

Trường hợp địa chỉ cư trú khác quận/ huyện với địa chỉ trên hộ khẩu thì 
cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:
- Sổ tạm trú (KT1/KT2/KT3)/ Thẻ tạm trú
- Sổ khai báo tạm trú
- Giấy xác nhận tạm trú
- Hóa đơn tiền nước hoặc Hóa đơn tiền điện/ Mã khách hàng có thể tra cứu 
thông tin trên website điện lực, đứng tên khách hàng và tại địa chỉ tạm trú 
mà khách hàng khai báo trên Phiếu thông tin KH
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở/ Hợp đồng mua bán 
công chứng

Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh



Hồ sơ đề nghị vay vốn CS SELF-

EMPLOYED 65

CS SELF-

EMPLOYED 59

CS SELF-

EMPLOYED 45

CS SELF-

EMPLOYED 37

POI - Giấy tờ 

chứng minh hoạt 

động kinh doanh

Không bắt buộc Giấy tờ chứng minh 
hoạt động kinh doanh là 
một trong các giấy tờ 
sau, thể hiện thời gian 
kinh doanh tối thiểu 06 
tháng :
- Giấy chứng nhận đăng 
kí kinh doanh
- Xác nhận của Ủy ban 
phường/Chi cục thuế về 
việc đang kinh doanh 
và đã kinh doanh 
- Biên lai thu phí, lệ phí 
chứng minh hoạt động 
kinh doanh của Ủy ban 
nhân dân phường.
- Giấy chứng nhận đăng 
ký thuế/ Biên lai đóng 
thuế/ Giấy nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước/ 
Biên lai thuế môn bài 
liên quan đến hoạt 
động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh thể hiện 
thời gian được cấp tối 
thiểu 12 tháng và Khách 
hàng hoặc vợ/chồng 
Khách hàng đứng tên trên 
Đăng ký kinh doanh, hoặc; 
- Một trong các giấy tờ 
sau, thể hiện thời gian 
kinh doanh tối thiểu 12 
tháng 
+ Biên lai thu phí, lệ phí 
chứng minh hoạt động 
kinh doanh của Ủy ban 
nhân dân phường
+ Giấy chứng nhận đăng 
ký thuế/ Biên lai đóng 
thuế/ Giấy nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước/ Biên 
lai thuế môn bài liên quan 
đến hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh 
thể hiện thời gian 
được cấp tối thiểu 24 
tháng

Giấy tờ khác Bắt buộc nếu nơi cư trú, địa chỉ hộ khẩu, địa điểm kinh doanh không cùng tỉnh/thành 

phố nhưng trong vòng bán kính tối đa 30 km thì phải cung cấp thêm ảnh chụp tọa độ 

khoảng cách địa lí (google map) giữa các địa điểm này

Không bắt buộc

Cho vay TM đối với Khách hàng cá nhân có thu nhập 
từ tự doanh



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
TRUSING SOCIAL CS SCO TS 37 - CS SCO TS 47 

Tên sản phẩm CS SCO TS 37 CS SCO TS 47 

Điều kiện chung KH độ tuổi từ 18 – 60 tuổi. 

Đối tượng KH KH là cá nhân được chấm điểm bởi đối tác Trusting 
Social

Điều kiện theo từng 
Scheme 626 ≤ S ≤ 850 586 ≤ S ≤ 625

Thu nhập trung bình tối thiểu ≥ 3.000.000

Khoản vay đề nghị 10-50 10-40

Lãi suất năm 37% 47%

Lãi suất tháng 3,08% 3,92%

Tỷ lệ PTI Không áp dụng

Thời hạn (bước nhảy 3) 12 – 30 12 – 24

POI Không áp dụng

POA Không áp dụng



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
TRUSING SOCIAL CS SCO TS 37 - CS SCO TS 47 

Tên sản phẩm CS SCO TS 37 CS SCO TS 47 

Hồ sơ vay vốn
1. Phiếu thông tin KH
2. CMND/Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực
3. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ 
sơ vay vốn
4. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính 
thể hiện KH đã gửi hồ sơ cho nhân viên bán 
hàng qua ĐT
5. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

Tiêu chí lựa chọn KH 
chấm điểm

1. Sử dụng thuê bao điện thoại Viettel
2. Số điện thoại, CMND/ CCCD của KH trên dữ 
liệu của Mcredit trùng khớp thông tin từ tin 
nhắn tổng đài 1414
3. Đã được tư vấn và đồng ý vay vốn
4. CIC S37 không có nợ từ nhóm 2 trở lên
5. CMND/ CCCD đủ điểu kiện theo quy định hồ 
sơ giấy tờ do Mcredit ban hành trong từng thời 
kỳ.



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
TRUSING SOCIAL 

Tên sản phẩm CS SCO TS 
MOBI 37

CS SCO TS 
MOBI 47

CS SCO TS 
MOBI 60

Điều kiện chung KH độ tuổi từ 18 – 60 tuổi. 

Đối tượng KH KH là cá nhân được chấm điểm bởi đối tác Trusting Social

Điều kiện theo từng 
Scheme S ≥ 620 560 ≤ S ≤ 619 520 ≤ S ≤ 559

Thu nhập tối thiểu ≥ 3.000.000 (KH tự kê khai)

Khoản vay đề nghị 10-50 10-40 10-25

Lãi suất năm 37% 47% 37%

Lãi suất tháng 3,08% 3,92% 5%

Tỷ lệ PTI Không áp dụng

Thời hạn (bước nhảy 
3)

12 – 30 12 - 24

POI Không áp dụng

POA Không áp dụng



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
TRUSING SOCIAL  

Tên sản phẩm CS SCO TS 
MOBI 37

CS SCO TS 
MOBI 47

CS SCO TS 
MOBI 60

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin KH
2. CMND/Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực
3. Sổ hộ khẩu
4. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay 
vốn
5. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện 
KH đã gửi hồ sơ cho nhân viên bán hàng qua ĐT
6. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.
(Riêng sản phẩm Mobi 37, 47 miễn sổ hộ khẩu đến 
30/4/2021)

Tiêu chí lựa chọn KH 
chấm điểm

1. Sử dụng thuê bao điện thoại Mobifone
2. CMND/ CCCD của KH trên dữ liệu của Mcredit 
trùng khớp thông tin từ tin nhắn tổng đài 1414
3. Đã được tư vấn và đồng ý vay vốn
4. CIC S37 không có nợ từ nhóm 2 trở lên
5. CMND/ CCCD và (SHK) đủ điểu kiện theo quy 
định hồ sơ giấy tờ do Mcredit ban hành trong từng 
thời kỳ.



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
CIC DATA

Tên sản phẩm CS SCO CIC
VINA 47

CS SCO CIC 
VINA 60

Điều kiện chung KH độ tuổi từ 18 – 60 tuổi. 

Đối tượng KH KH là cá nhân sử dụng sim Vina và được chấm điểm 
bởi đối tác CIC DATA

Điều kiện theo từng 
Scheme S ≥ 671 550 ≤ S ≤  670

Thu nhập trung bình tối thiểu ≥ 3.000.000

Khoản vay đề nghị 10-40 10-25

Lãi suất năm 47% 60%

Lãi suất tháng 3,92% 5.00%

Tỷ lệ PTI Không áp dụng

Thời hạn (bước nhảy 3) 12 – 24

POI Không áp dụng

POA Không áp dụng



SẢN PHẨM SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA 
CIC DATA

Tên sản phẩm CS SCO TS 37 CS SCO TS 47 

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin KH
2. CMND/Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực
3. Sổ hộ khẩu
4. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ 
sơ vay vốn
5. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính 
thể hiện KH đã gửi hồ sơ cho nhân viên bán 
hàng qua ĐT
6. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.
Miễn sổ hộ khẩu cho sản phẩm CIC Vina 47 đến hết 
ngày 30/4/2021

Tiêu chí lựa chọn KH 
chấm điểm

1. Sử dụng thuê bao điện thoại Vinaphone
2. Số điện thoại, CMND/ CCCD của KH trên dữ 
liệu của Mcredit trùng khớp thông tin từ tin 
nhắn tổng đài 1414
3. Đã được tư vấn và đồng ý vay vốn
4. CIC S37 không có nợ từ nhóm 2 trở lên
5. CMND/ CCCD đủ điểu kiện theo quy định hồ 
sơ giấy tờ do Mcredit ban hành trong từng thời 
kỳ.



HƯỚNG DẪN 
THU NHẬN & XỬ 

LÝ HỒ SƠ

02



Sale
Kiểm 
tra 

giấy tờ

Thẩm 
định 
điện 
thoại

Thẩm 
định tại 

nhà

Phê 
duyệt

CÁC BƯỚC THU NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

11

22

33

Sau khi tư vấn gói vay phù hợp cho KH, nhân viên sale yêu 
cầu KH cung cấp giấy tờ theo quy định. 

Kiểm tra rà soát hồ sơ giấy tờ khách hàng cung cấp để đảm 
bảo đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn hồ sơ cung cấp

Hoàn thiện bộ hồ sơ khoản vay cho khách hàng, chuyển hồ 
sơ giấy tờ của khách hàng cho MCredit để thẩm định

1

2

3



THUẬT NGỮ
GIẤY TỜ CHỨNG MINH NƠI CƯ TRÚ (POA)

GIẤY TỜ CHỨNG MINH CÔNG VIỆC (POJ)

GIẤY TỜ CHỨNG MINH THU NHẬP (POI)



GIẤY TỜ CHỨNG MINH NƠI CƯ TRÚ (POA)
Hóa đơn tiện 
ích

Internet

Truyền hình 
 cáp

ĐTDĐ 
trả sau

Điện

Nước

Điện thoại 
cố định6loại hóa đơn



GIẤY TỜ CHỨNG MINH NƠI CƯ TRÚ (POA)
Tạm trú

1

2

3



1

Hợp đồng 
lao động / 
Phụ lục 
HĐLĐ

2

Xác nhận 
công tác

3

Quyết định 
bổ nhiệm/ 
biên chế/ 

nâng 
lương

4

Thẻ BHYT

GIẤY TỜ CHỨNG MINH CÔNG VIỆC (POJ)



GIẤY TỜ CHỨNG MINH THU NHẬP (POI)

1

Sao kê lương/ 
Sao kê tài 

khoản ngân 
hàng

2

Xác nhận 
lương cá 

nhân

3

Phiếu 
lương / 

bảng kê chi 
tiết lương

4

Bảng lương tập thể/ 
Giấy xác nhận lương 
tập thể



HỒ SƠ GIẤY TỜ 



Nguyên tắc chung
Giấy tờ cung cấp

Hồ sơ bản gốc
Yêu cầu giấy tờ, hồ sơ có đầy đủ thông 
tin theo Quy định 129.

Hồ sơ viết tay
Ví dụ: Xác nhận lương, xác nhận công tác.
Phần nội dung KH khai báo phải cùng nét chữ màu 
mực. 
Phần thông tin xác nhận của tổ chức/cơ quan thẩm 
quyền phải cùng nét chữ màu mực. Phần KH khai 
báo và phần thông tin xác nhận của tổ chức/  cơ 
quan thẩm quyền không chấp nhận có 03 nét chữ 
và 03 màu mực trở lên (ngoại trừ phần chữ kí).

Bản sao chứng thực
Yêu cầu có chứng thực của Cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền và còn thời hạn theo 
quy định của Mcredit.

Ảnh chụp/scan màu      
bản gốc
Không yêu cầu có thông tin ghi nhận về 
việc toàn bộ giấy tờ “Đã đối chiếu bản 
gốc”.

Giấy tờ in thông tin trên 
02 mặt không thể hiện 
đầy đủ dấu giáp lai
Yêu cầu nhân viên kinh doanh ghi chú rõ tại 
trang đầu và các trang không có dấu giáp lai 
trên hồ sơ.



Nguyên tắc chung
Thời hạn hiệu lực

03
tháng

Bản sao chứng thực: Yêu cầu có thời hạn 03 tháng kể từ ngày 
chứng thực/xác nhận đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống lần đầu 
tiên. 
Đối với bản chứng thực CMND/CCCD để tham chiếu số CMND/CCCD 
cũ không áp dụng thời hạn này.

24
tháng

Sổ tạm trú: yêu cầu có thời hạn hiệu lực tối đa 24 tháng tính từ 
ngày     cấp sổ và còn thời hạn tính đến thời điểm chuyển hồ sơ lên 
hệ thống lần    đầu tiên.

06
tháng

Giấy xác nhận hộ khẩu: yêu cầu có thời hạn hiệu lực tối đa 
06 tháng tính từ ngày xác nhận và thời hạn hiện lực còn lại tối 
thiểu so ngày tính đến thời điểm chuyến hồ sơ lần đầu lên hệ thống.

30
ngày

Giấy xác nhận tạm trú, phiếu khai báo tạm trú: Yêu cầu 
còn        thời hạn trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xác 
nhận đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống lần đầu tiên.



Nguyên tắc chung
Thời hạn hiệu lực

30
ngày

Giấy xác nhận công việc/xác nhận lương cá nhân/giấy 
            xác nhận lương tập thể: Yêu cầu còn thời hạn trong 
30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ vay 
lên hệ thống lần đầu tiên hoặc theo quy định của từng thể lệ sản 
phẩm cụ thể từng thời kì.

03
tháng

Các loại giấy tờ chứng minh nơi ở (POA): Yêu cầu có hóa 
đơn thanh toán của một trong 03 tháng gần nhất so với thời 
điểm nộp hồ sơ lần đầu lên hệ thống.

30
ngày

Các loại giấy xác nhận khác (nếu có phát sinh): Yêu cầu 
được xác nhận trong phạm vi 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xác 
nhận đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống lần đầu tiên hoặc ngày 
cập nhật bổ sung lên hệ thống. Thời hạn hiệu lực này không áp 
dụng với giấy xác nhận số CMND/CCCD cũ.



Nguyên tắc chung

Thời hạn các loại giấy tờ:

30
ngày

Giấy xác nhận lương, xác nhận công tác, xác nhận tạm trú: Yêu 
cầu còn thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ 
vay lên hệ thống lần đầu tiên.

Hộ khẩu sao y công chứng: Yêu cầu còn thời hạn trong 90 ngày kể từ 
ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống lần đầu tiên. 90

ngày



Mặt trước Mặt sau

Giấy tờ tùy thân
Chứng minh nhân dân



CMND chữ vi tính CMND chữ in than

Giấy tờ tùy thân
Phân loại Chứng minh nhân dân



Giấy tờ tùy thân
Căn cước công dân

Mặt trước CCCD Mặt sau CCCD



Tiêu chuẩn giấy tờ

         CMND/CCCD

CMND/CCCD thể hiện rõ ràng (xác định được) tối thiểu 
các thông tin sau:

.Ảnh KH trên CMND/CCCD, trên các giấy tờ khác 
(GPLX, Hộ chiếu…) và thực tế phải xác định 
được là của cùng một người.

Thông tin về khách hàng
Hình ảnh CMND/CCCD, số, họ tên, ngày tháng 
và/hoặc năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường 
trú, đặc điểm nhận dạng.

Thông tin về đơn vị cấp
Ngày cấp, nơi cấp, quốc huy, dấu mộc của cơ 
quan có thẩm quyền cấp, họ tên và chữ ký của 
người có thẩm quyền.

Ảnh KH trên CMND/CCCD

1

2

3
Lưu ý

 CMND còn có hiệu lực trong vòng 14 năm 11 tháng kể từ ngày cấp cho đến ngày nộp hồ sơ vay 
lên hệ thống lần đầu tiên. CCCD có thời hạn căn cứ theo độ tuổi của KH theo các mốc 25 tuổi, 
40 tuổi, và 60 tuổi. 

 CMND/CCCD phải là của người đứng tên trê hồ sơ vay vốn, cả mặt trước và mặt sau, đầy đủ 
đường viền ép plastic/ ép nhựa xung quanh CMND

 Hai mặt phải đồng nhất về phông chữ, cỡ chữ và cách in.



Ảnh mờ vòng quanh và không rõ dấu giáp lai        

 không chấp nhận

Một số hình ảnh thực tế
CMND/CCCD



Một số hình ảnh thực tế

CMND mặt trước và mặt sau không đồng nhất về 
phông chữ 
 không chấp nhận

CMND/CCCD



Đối với thông tin về Dân tộc/Tôn giáo/Dấu vết riêng & dị hình: nếu 
nghiêng => chấp nhận xử lý hồ sơ

Chấp nhận nếu tất cả các hàng 
chữ bên dưới nghiêng đều và 
dãy số chứng minh nằm trong dải 
bảo hiểm màu đỏ

Chấp nhận nếu tất cả các hàng 
chữ bên dưới nghiêng đều và 
dãy số chứng minh nằm trong dải 
bảo hiểm màu đỏ

Họ và tên, ngày tháng năm sinh 
phải nghiêng đều với số ở trên. 
Thông tin này phải trùng với 
thông tin trên HK, thông tin trên 
HK phải cùng nét chữ và màu 
mực/ hoặc bổ sung GPLX/ Hoặc 
bổ sung Giấy khai sinh

Họ và tên, ngày tháng năm sinh 
phải nghiêng đều với số ở trên. 
Thông tin này phải trùng với 
thông tin trên HK, thông tin trên 
HK phải cùng nét chữ và màu 
mực/ hoặc bổ sung GPLX/ Hoặc 
bổ sung Giấy khai sinh

Chấp nhậnChấp nhận

Một số hình ảnh thực tế
CMND/CCCD



Từ chối

Bổ sung:
• GPLX
• Hộ chiếu
• Giấy xác nhận

Một số hình ảnh thực tế
CMND/CCCD



Ảnh nhỏ 
Sai font chữ
Số CMND mờ 
Mộc giáp lai 
không có

Vấn đề

Một số hình ảnh thực tế
CMND/CCCD



Ảnh lớn
Thay ảnh
Mộc giáp lai 
không có

Vấn đề

Một số hình ảnh thực tế
CMND/CCCD



Những gian lận thường gặp

Làm giả CMND

Thay ảnh trên CMND: là 
hình thức đối tượng sử dụng 
ảnh của mình (người đi vay) 
để thay ảnh trên CMND của 
người khác.



Làm giả CMND

Tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin 
trên CMND

Những gian lận thường gặp



Làm giả CMND

Tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin 
trên CMND

Những gian lận thường gặp



Làm giả CMND

Tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin 
trên CMND

Những gian lận thường gặp



Làm giả CMND

Làm CMND giả hoàn toàn: là 
việc đối tượng tạo ra 1 
CMND hoàn toàn mới với 
thông tin trên CMND là giả.

Những gian lận thường gặp



Cách kiểm tra CMND

Quốc huy
Rõ ràng, không lem, màu đỏ tươi.

Hình ảnh
Không lệch, có dấu nổi dập chìm góc phải. 
Khuôn mặt trên CMND tương đồng với thời 
điểm cấp. Kiểm tra kỹ xung quanh mép ảnh 
xem có dấu hiệu hình ảnh đã được tháo ra 
dán lại không. 
Đặc điểm về dãy số
CMND 9 số (2 số đầu là mã tỉnh), không có 
dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa. Với CMND 12 số 
trong đó: 3 số đầu là mã tỉnh/số thứ 4 là giới 
tính 1-nữ, 0 – nam/ 2 số kế tiếp là năm sinh/6 
số cuối số thứ tự. 

Font chữ
Đồng nhất font chữ, không có dấu hiệu 
cạo sửa. Đường vân trên số CMND 
không đứt nét, cạo trắng. 



Cách kiểm tra CMND

Mép CMND
Kiểm tra mép CMND xem có bị bong 
hay ép lại không.

Dấu hiệu chống làm giả
Đối với CMND 12 số có phôi (tem) 
hologram là hình ảnh 3 chiều ở mặt 
sau. Quan sát nghiêng, thay đổi góc 
nhìn sẽ thấy hình ảnh trong tem là 
bông sen, hoa văn đổi màu, bản đồ 
Việt Nam, dòng chữ quốc hiệu chạy từ 
trái qua phải. 
Con dấu
 Con dấu có font chữ rõ ràng, 

đường viền không méo mó.
 Soi kỹ con dấu không bị lem nhiều 

màu sắc.
 Con dấu quá rõ nét, tròn trịa,  

không có vết lem của mực cũng 
nên nghi ngờ có thể là con dấu 
scan hoặc làm ra từ phần mềm 
máy tính.



Tiêu chuẩn giấy tờ

Sổ hộ khẩu

Đầy đủ tất cả các trang theo thứ tự số 
trang
- Trang địa chỉ 
- Trang chủ hộ
- Trang KH
- Tất cả các trang thành viên
- Trang trắng liền kề sau trang thành viên 
cuối cùng
- Tất cả các trang đính chính/ thay đổi

1

2
Dấu trên SHK phải rõ ràng, đọc 
được thông tin cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền xác nhận.
Có chữ ký và con dấu tại tất cả các 
trang, hoặc trang đầu và trang cuối 
có chữ, hoặc Trang cuối có chữ 
nếu ngày nhập khẩu trên tất cả các 
trang liền kề trước trang có dấu là 
cùng một ngày

3

Các thông tin, nội dung trên SHK phải 
đọc được rõ ràng 
Phải có tên và một trong hai yếu tố (ngày 
tháng năm sinh hoặc số CMND/CCCD) của 
Khách hàng trên SHK.

SHK phải cùng một mẫu, cùng phông 
nền, không ghép trang

4
SHK có trang trắng giữa hai trang nội 
dung, yêu cầu phải có nội dung đính 
chính tại phần đính chính của SHK hoặc 
có giấy xác nhận của cơ quan công an cấp 
SHK.

Không bắt buộc phải có dấu giáp 
lai hình tròn giữa gáy các trang.

5

6



Thông tin trang bìa



1

2

Đối chiếu ¾ giữa CMND và SHK



Giấy tờ chuẩn
Sổ  hộ khẩu gốc – Điều 7 khoản 1  QĐ129.2018 Đối chiếu 3/4

1

2

3

4

không trùng

Thỏa ¾ yếu tố trùng khi so sánh giữa 
CM và SHK. CA tiếp tục làm hồ sơ.

Đối chiếu ¾ giữa Chứng minh 
nhân dân và Sổ hộ khẩu

Đối chiếu ¾ giữa Chứng minh 
nhân dân và Sổ hộ khẩu

Trang Khách 
hàng



Nơi thường trú trước khi 
chuyển đến & nơi chuyển đi



Tình huống 1

Khách hàng cung cấp sổ hộ khẩu như trên. Thông tin 
tên trên CMND là PHAN THÁI LINH. Trường hợp này, 

SHK cung cấp có hợp lệ không?

Sổ hộ khẩu
Cùng thảo luận tình huống số 1



Nhân viên sale nhập thông tin địa chỉ khách hàng trên SHK: 
Ấp 2, Xã Thường Thới Hậu B, Hồng Ngự, Đồng Tháp

Trường hợp này SHK cung cấp có hợp lệ không? Giải thích?

Sổ hộ khẩu
Cùng thảo luận tình huống số 2



Những gian lận thường gặp

Làm giả sổ hộ khẩu

Sử dụng con dấu, chữ ký giả 
trên sổ hộ khẩu



Làm giả sổ hộ khẩu

Làm SHK giả hoàn toàn: là 
hình thức đối tượng tạo ra 
SHK giả hoặc sử dụng SHK 
thật nhưng các thông tin 
trên SHK là giả.

Những gian lận thường gặp



Làm giả sổ hộ khẩu

SHK có thành viên đi tù, 
cai nghiện,... SHK cũ nát,...

Những gian lận thường gặp



Làm giả sổ hộ khẩu

SHK có thành viên đi tù, 
cai nghiện,... SHK cũ nát,...

Những gian lận thường gặp



Các điểm cần lưu ý trên Sổ hộ 
khẩu

Mã số sổ đồng nhất với 
tỉnh, thành phố cấp sổ hộ 
khẩu.

Địa chỉ không có dấu hiệu 
chỉnh sửa (nếu có chỉnh sửa 
phải có mộc tròn công an 
hoặc trang đính chính). 

Dấu tròn và chữ ký xác 
nhận hợp lệ của cơ quan có 
thẩm quyền cấp tại trang sổ 
hộ khẩu. 

Lưu ý nơi thường trú 
trước khi chuyển đến và 
lý do xóa thường trú. 



Cần thể hiện được thông tin

 Số thẻ bảo hiểm y tế;

 Thông tin về KH: tên KH, ngày 
tháng và/hoặc năm sinh/giới tính;

 Địa chỉ/mã BHYT: tên Doanh 
nghiệp/Tổ chức hoặc địa chỉ Doanh 
nghiệp/Tổ chức nơi KH đang công 
tác hoặc mã doanh nghiệp/tổ chức;

 Chữ ký, tên của cơ quan cấp và 
người có thẩm quyền ký.

Hiệu lực

Chấp nhận thẻ BHYT còn hiệu 
lực hoặc hết hạn không quá 1 
tháng

Tiêu chuẩn giấy tờ

Thẻ Bảo hiểm Y tế



Tiêu chuẩn giấy tờ

Sao kê tài khoản ngân hàng 

Nếu sao kê nhiều hơn 1 trang thì phải đóng dấu 
giáp lai giữa các trang.

Thể hiện tối thiểu mức lương 03 tháng gần nhất, 
theo nguyên tắc

Có dấu tròn pháp nhân của ngân hàng 
trên dấu có tên ngân hàng hoặc tên chi nhánh xác 
nhận sao kê, mã số doanh nghiệp hoặc mã số 
thuế)
Có dấu giáp lai nếu nhiều trang

1

2

3

Ngày nộp hồ sơ lên 
hệ thống lần đầu 

tiên

1 đến 15 của tháng n 15 đến ngày cuối cùng 
của tháng n

Yêu cầu sao kê Sao kê đủ 3 tháng tính 
tới ngày 15 của tháng 
n-1, thể hiện đủ 3 
tháng lương gần nhất

Sao kê đủ 3 tháng tính 
đến hết ngày 30 của 
tháng n-1, thể hiện đủ 3 
tháng lương gần nhất 

Sao kê thể hiện các thông tin: họ tên KH, thu nhập được chuyển vào hàng tháng 
được chú thích rõ (chuyển lương/ thanh toán lương/ lương/ tiền hoa hồng/ tiền thưởng và 
nội dung tương đương), tên doanh nghiệp/ tổ chức chi trả lương.

Thể hiện thông tin khách hàng, bút toán thu nhập, doanh nghiệp/tổ chức chi trả lương4



Tiêu chuẩn giấy tờ

 Xác nhận lương

Hình thức theo Đơn xin xác nhận lương theo mẫu 
Mcredit (mẫu biểu số BM03/QĐ-QTRR/08)

Hoặc theo biểu mẫu công ty KH nhưng yêu cầu phải có 
đủ các thông tin sau:

Tên doanh nghiệp/ tổ chức và số điện thoại bàn.

Thông tin KH: họ tên, số CMND/CCCD và 01 trong 
các yếu tố sau: địa chỉ, ngày tháng và/hoặc năm sinh.

Xác nhận của người có thẩm quyền 

Người ký tên là: Tổng giám đốc, Giám đốc công ty/ chi 
nhánh/ văn phòng đại diện, Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, 
Giám đốc nhân sự/ hành chính, Trưởng phòng nhân 
sự/ hành chính, Trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng 
hoặc chức danh tương đương của Doanh nghiệp.

Thông tin thu nhập của KH.

01

02

03

04

1



2

Ngày nộp hồ sơ lên 
hệ thống lần đầu tiên

1 đến 15 của tháng n 15 đến ngày cuối cùng của tháng 
n

Yêu cầu xác nhận 
lương

Đủ 3 tháng tính từ tháng gần 
nhất n-1 hoặc n-2 trở về trước.

Đủ 3 tháng, tính từ tháng gần 
nhất n-1.

 Xác nhận lương phải thể hiện tối thiểu mức lương 03 tháng gần nhất, theo nguyên tắc:

Nội dung KH trình bày trên xác nhận lương có thể đánh máy hoặc viết tay. Trường 
hợp đánh máy, chữ phải có cùng kích thước và phông chữ. Trường hợp viết tay phải 
tuân thủ nguyên tắc cùng nét chữ, màu mực.

XÁC NHẬN LƯƠNG CÁ NHÂN

3

Không chấp nhận giấy xác nhận lương sai số CMND/CCCD. Trường hợp sai số, yêu cầu 
KH chỉnh sửa và đóng dấu của đơn vị phát hành tại vị trí chỉnh sửa hoặc làm lại xác 
nhận lương mới.

Chấp nhận xác nhận lương vừa là giấy tờ chứng minh công việc và thu nhập nếu trên 
xác nhận lương cá nhân có đầy đủ thông tin tương tự như giấy xác nhận công tác.

4

5

Tiêu chuẩn giấy tờ

 Xác nhận lương



Tiêu chuẩn giấy tờ

 Xác nhận công tác
Theo Đơn xin xác nhận công tác mẫu biểu số 
BM02/QĐ-QTRR/08
Hoặc theo biểu mẫu của công ty KH nhưng phải có 
đầy đủ các thông tin sau:

Tên công ty, địa chỉ công ty  và số điện thoại 
bàn.

Thông tin KH: họ tên, số CMND/CCCD/CMQĐ và 
01 trong các yếu tố sau: địa chỉ, ngày tháng 
và/hoặc năm sinh.

Xác nhận của người có thẩm quyền:

Người ký tên là là: Tổng giám đốc, Giám đốc công 
ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện, Chủ tịch HĐQT/ 
HĐTV, Giám đốc nhân sự/ hành chính, Trưởng 
phòng nhân sự/ hành chính, Trưởng phòng kế toán, 
kế toán trưởng hoặc chức danh tương đương của 
Doanh nghiệp.

Xác nhận thời gian làm việc.

01

02

03

04

1

2
Nội dung trên xác nhận công tác có thể đánh máy hoặc viết tay. 
Trường hợp đánh máy, chữ phải có cùng kích thước và phông 
chữ. Trường hợp viết tay thì phải cùng nét chữ, màu mực.



Tiêu chuẩn giấy tờ

Phiếu lương/ bảng kê chi tiết lương

Có đầy đủ thông tin về khách hàng và thu nhập

Có dấu của Doanh nghiệp/ tổ chức, hoặc 
người sử dụng lao động

Lưu ý:

1

2

3

- Thông tin KH: tên và 1 trong các yếu tố số 
CMND/CCCD, địa chỉ và ngày tháng và/hoặc 
năm sinh, phòng/ban, mã nhân viên.

- Chi tiết thu nhập KH.

 Chấp nhận phiếu lương/ bảng kê chi tiết lương đóng dấu treo.
 KH cung cấp đủ phiếu lương 3 tháng hoặc hơn theo quy định của sản phẩm

Có dấu giáp lai nếu nhiều trang



 Hóa đơn Giá trị gia tăng được phát hành bởi Đơn vị cung cấp điện;

 Biên nhận thanh toán tiền điện có dấu của Công ty Điện lực, có thể hiện tên 
và địa chỉ KH (hoặc người thân);

 Giấy báo tiền điện phải thể hiện được các thông tin sau: Dấu của công ty điện 
lực; tên, mã số, địa chỉ của KH (hoặc người thân KH); số tiền cần thanh toán.

Trường hợp Giấy thông báo tiền điện không có dấu hoặc là bản ảnh chụp màn hình/bản 
in giấy báo điện từ, yêu cầu KH cung cấp tên, mật khẩu tài khoản đăng nhập để tra cứu 
thông tin hóa đơn điện tử trực tuyến từ website của Công ty điện lực. Chỉ chấp nhận nếu 
thông tin trên Giấy bảo tiền điện trùng khớp với thông tin trên hóa đơn online về họ tên, 
mã số, địa chỉ của KH (hoặc người thân KH), số tiền thanh toán.

 Giấy đóng tiền điện thông qua ngân hàng, có thể hiện: tên, logo ngân hàng; 
tên, mã số, địa chỉ của KH (hoặc người thân KH); số tiền thanh toán; xác nhận 
của ngân hàng.

Trường hợp Giấy đóng tiền điện không đầy đủ thông tin yêu cầu, KH phải cung cấp tên, 
mật khẩu       tài khoản để tra cứu online như trên.

Tiêu chuẩn giấy tờ

Hóa đơn tiền điện





 Hóa đơn Giá trị gia tăng được phát hành bởi các đơn vị cấp nước địa 
phương;

 Giấy báo tiền nước phát hành bởi các đơn vị cấp nước địa phương; có 
thể hiện tên, mã số và địa chỉ của KH (hoặc người thân của KH).

Hóa đơn/Phiếu thu tiền nước

 Hóa đơn GTGT phát hành bởi Các công ty viễn thông.
 Giấy báo tiền cước internet phải thể hiện được các thông tin sau: Dấu 

của công ty viễn thông; tên, mã số, địa chỉ của KH (hoặc người thân 
KH); số tiền cần thanh toán.

Trường hợp Giấy báo cước không có dấu thì có
 được chấp nhận không?
 Giấy đóng tiền cước thông qua ngân hàng, có thể hiện: tên, 
logo ngân hàng; tên, mã số, địa chỉ KH (hoặc người thân KH); 
số tiền thanh toán; xác nhận của ngân hàng.

Hóa đơn/Phiếu thu tiền Internet

Tiêu chuẩn giấy tờ

Hóa đơn nước - internet



 Hóa đơn GTGT phát hành bởi Các công ty truyền hình cáp;

 Phiếu thu tiền truyền hình cáp hoặc Giấy báo cước truyền hình cáp 
phát hành bởi Các công ty truyền hình cáp phải thể hiện được các 
thông tin sau: Dấu của công ty truyền hình cáp; tên, mã số, địa chỉ 
của KH (hoặc người thân KH); số tiền cần thanh toán.

 Giấy đóng tiền cước thông qua ngân hàng, có thế hiện: tên, logo 
ngân hàng; tên, địa chỉ, mã số của KH (hoặc người thân KH); xác 
nhận của ngân hàng.

Hóa đơn/Phiếu thu tiền truyền hình cáp

Tiêu chuẩn giấy tờ

Hóa đơn truyền hình cáp



 Hóa đơn GTGT phát hành bởi Các công ty viễn thông;

 Giấy đóng tiền cước thể hiện: tên, logo đơn vị thu tiền; tên, mã số, địa 
chỉ của KH (hoặc người thân KH), số tiền thanh toán.

 Riêng hóa đơn hoặc phiếu thu điện thoại cố định cần phải có số điện 
thoại trên hóa đơn. Số điện thoại trên hóa đơn/phiếu thu điện thoại 
trả sau phải là số mà KH đăng ký trên hồ sơ.

Tiêu chuẩn giấy tờ

Hóa đơn / phiếu thu điện thoại di động 
trả sau

Trường hợp Giấy đóng 
tiền cước không đầy 
đủ thông tin yêu cầu, 
KH phải cung cấp tên, 
mật khẩu tài khoản để 
tra cứu online như 
trên.



Rủi ro gian lận thường gặp

Khách hàng làm giả các 

loại giấy tờ

1. Các loại giấy tờ thường 
bị làm giả: Bảng lương, 
Xác nhận lương, Hợp 
đồng lao động (HĐLĐ)

2. Có 2 loại làm giả:
- Làm giả hoàn toàn giấy tờ: 
giả thông tin, giả chữ ký, giả 
con dấu.
- Làm giả 1 phần: thay 
thông tin trên giấy tờ, còn 
con dấu trên giấy tờ là 
thật. 



Cách kiểm tra Giấp phép lái xe

GPLX có dấu hiệu tẩy xóa hoặc 
chỉnh sửa thông tin tại mặt trước 
và mặt sau đều không được chấp 
nhận.

Ngày tháng năm sinh hoặc năm 
sinh của KH trên GPLX phải trùng 
với ngày tháng năm sinh trên 
CMND/CCCD.

1

2

Chấp nhận GPLX chỉ thể hiện năm 
sinh nhưng phải trùng với năm 
sinh trên CMND/CCCD hoặc ngược 
lại.

3



Cách kiểm tra Giấy phép lái xe

Nếu ảnh mờ nhưng vẫn nhận diện 
được khách hàng, đối chiếu với ảnh 
KH trên CMND/CCCD và ảnh KH 
chụp tại thời điểm đề nghị vay để 
nhận diện KH.

4

5
Nếu ảnh mờ/cũ không nhận diện được KH, 
chấp nhận GPLX nếu ảnh trên CMND/CCCD rõ 
ràng và từ mã số GPLX tra cứu được các 
thông tin trùng khớp với CMND/CCCD: họ tên, 
ngày tháng và/hoặc năm sinh, số 
CMND/CCCD, địa chỉ.

Các website chính thống để tra cứu:
https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml
http://www.dichvucongdoigplx.hanoi.gov.vn/faces/registration/guid
e.xhtml?faces-redirect=true
http://gplx-
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/faces/registration/home.xhtml



02.01.

Một số điểm nhận diện trên GPLX 
mới

Tem dán hình tròn trên góc phía 
dưới bên phải của ảnh được scan 
trên GPLX khi ta nhìn nghiêng sẽ 
thấy chữ “Đường bộ     Việt 
Nam” lấp lánh trên tem.
Nếu là GPLX không do cơ quan có 
thẩm quyền cấp thì không thấy.

Số thứ tư và số thứ năm của số GPLX 
trùng với hai số cuối của năm trúng 
tuyển GPLX. 
Ví dụ: năm trúng tuyển 1998 thì số 
GPLX sẽ là 01098234556 hoặc năm 
trúng tuyển 2014 thì số GPLX sẽ là 
01214358956. 
Nếu như số thứ tư và số thứ năm không trùng 
với hai số cuối của năm trúng tuyển thì có thể 
là GPLX không do  cơ quan có thẩm quyền 
cấp.



Phí bảo hiểm
Hiện phí bảo hiểm là 5,5% trên 
khoản vay của KH.

Phí thu hộ
12.000 VNĐ/01 lần giao dịch trả nợ

Lãi chậm trả
Áp dụng theo quy định cho vay mua 
hàng trả góp của Mcredit ban hành 
trong từng thời kỳ

Phí tất toán trước hạn
Quy định: KH phải trải qua 4 kỳ trả nợ.
5% x dư nợ gốc còn lại
Tối thiểu 1.650.000đ

Quy định về phí



HƯỚNG DẪN 
ĐIỀN FORM 

THÔNG TIN KH 
VÀ NHẬP LIỆU

03



HỒ SƠ MẪU



HỒ SƠ MẪU



HỒ SƠ MẪU



HỒ SƠ MẪU

MÀN HÌNH TRA CỨU KH ĐANG VAY TẠI HD SAISON



HỒ SƠ MẪU



HỒ SƠ MẪU (CUNG CẤP THÊM 1 FORM THAM KHẢO)



Hướng dẫn điền form



“Khách hàng là nông dân thì nhập thế 
nào?”



“Khách hàng là nhân viên, công chức thì 
nhập thế nào?”



01 TRUY CẬP HỆ THỐNG MFS

KHỞI TẠO MỘT HỒ SƠ VAY02

UPLOAD GIẤY TỜ03

USER, MẬT KHẨU 
CÔNG TY CẤP

BẤM NÚT “TẠO MỚI 
HỒ SƠ”

UPLOAD CÁC HÌNH 
ẢNH TƯƠNG ỨNG

CÁCH SỬ DỤNG MOBILE FOR SALE
NHẬP LIỆU HỒ SƠ



PHÁP CHẾ & TUÂN THỦ

Các bạn nhân viên tư vấn cần tuân thủ các điều khoản sau:

Không cạo sửa, làm giả giấy tờ dưới bất kỳ cách thức nào

Không cấu kết với Khách hàng để làm giả hồ sơ

Không nhận tiền, quà tặng của Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào

Bảo mật thông tin của Khách hàng và đối tác, không tiết lộ ra bên ngoài

Không lập các trang web, fanpage sử dụng logo thương hiệu của MB, Mcredit



PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức Khách hàng sử dụng để làm hồ sơ giả mạo. 

Khách hàng sử dụng giấy CMND giả để làm hồ sơ

CMND giả CMND thật

Giải pháp: Quan sát kỹ CMND của KH. Nếu màu 
mực khác, phông chữ không đúng quy định, từ 
chối không làm hồ sơ. Cách 2: tra cứu GPLX

Giải pháp: Quan sát kỹ CMND của KH. Nếu màu 
mực khác, phông chữ không đúng quy định, từ 
chối không làm hồ sơ. Cách 2: tra cứu GPLX



CMND Khách hàng cắt ghép, cạo sửa số CMND.
Yêu cầu KH bổ sung giấy tờ thứ cấp có 
số CMND hoặc Giấy phép lái xe để tra cứu 
số CMND. Nếu KH không bổ sung được thì 
từ chối không làm hồ sơ. 

Yêu cầu KH bổ sung giấy tờ thứ cấp có 
số CMND hoặc Giấy phép lái xe để tra cứu 
số CMND. Nếu KH không bổ sung được thì 
từ chối không làm hồ sơ. 

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức Khách hàng sử dụng để làm hồ sơ giả mạo. 



Khách hàng cắt ghép, thay thế hình ảnh trên CMND
Nếu nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng thì từ 
chối không làm hồ sơ. 
Nếu nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng thì từ 
chối không làm hồ sơ. 

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức Khách hàng sử dụng để làm hồ sơ giả mạo. 



Khách hàng cạo sửa ngày cấp Sổ hộ khẩu công 
chứng, ghép trang sổ hộ khẩu công chứng.

Xem dạng chữ
Giáp lai
Cách đóng dấu và chữ viết
Ngày tháng chữ số có giống nhau không
Nếu 1 người ghi thì cách viết số ngày 
và đóng giáp lai sẽ giống nhau
Và nơi công chứng – hỏi KH công chứng 
ở đâu

Xem dạng chữ
Giáp lai
Cách đóng dấu và chữ viết
Ngày tháng chữ số có giống nhau không
Nếu 1 người ghi thì cách viết số ngày 
và đóng giáp lai sẽ giống nhau
Và nơi công chứng – hỏi KH công chứng 
ở đâu

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức Khách hàng sử dụng để làm hồ sơ giả mạo. 



Khách cung cấp tên công ty mà không biết 
công ty làm về ngành gì.

KH cung cấp thông tin chỗ ở mập mờ

KH không nhớ số điện thoại của mìnhKH không nhớ số điện thoại của mình

Từ chối không làm hồ sơTừ chối không làm hồ sơ

Hỏi khách ở đó lâu chưa? Sao 
không biết chỗ mình ở? Khách 
không trả lời được thì từ chối không 
làm hồ sơ.

Hỏi khách ở đó lâu chưa? Sao 
không biết chỗ mình ở? Khách 
không trả lời được thì từ chối không 
làm hồ sơ.

Tập trung nhìn vào khách để đánh giá 
thái độ. Dấu hiệu: thấy KH không dám 
nhìn vào mắt mình mà nhìn đi chỗ khác 
hoặc nhắn tin gì đó bí mật cho người 
thân.

Tập trung nhìn vào khách để đánh giá 
thái độ. Dấu hiệu: thấy KH không dám 
nhìn vào mắt mình mà nhìn đi chỗ khác 
hoặc nhắn tin gì đó bí mật cho người 
thân.

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức Khách hàng sử dụng để làm hồ sơ giả mạo. 



Tttb
1414
Tttb
1414

GPLXGPLXZaloZalo

PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

1 số phương thức nhận biết Khách hàng gian lận, lừa đảo
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