
Ngày cập nhật

 GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm CS INSURANCE 37 CS INSURANCE 45 CS INSURANCE 40

Điều kiện độ tuổi

Thu nhập thuần bình quân 03 

tháng gần nhất (VND)

Hạn mức cho vay tối đa

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)
10 – 70 10 – 50 10-30

Lãi suất năm 37% 45% 40%

Lãi suất thực tháng  3.08% 3.75% 3.33%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng)

Update 03/06/2019

Sinh sống tại tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ

35%

20 lần phí bảo hiểm 1 năm 

Từ 6-36 tháng. Bước nhảy tối thiểu 3 tháng (6,9,….33,36)

(1) Phí bảo hiểm/năm ≥ 3.000.000

(2) Liên tục không gián đoạn theo các kỳ đóng phí.

≥ 3.000.000

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Điều kiện khác biệt

Phí bảo hiểm/năm ≥ 2.000.000 (1) Phí bảo hiểm/năm ≥ 2.000.000

(2) Liên tục không gián đoạn theo các kỳ đóng phí.

Luu ý:

Trường hợp số tiền đóng phí trên hợp đồng khác với hóa đơn/Biên lai/giấy tờ đóng phí bảo hiểm/Xác nhận của công ty bảo biểm về việc đóng phí của KH thì lấy 

số nhỏ hơn làm căn cứ phí bảo hiểm/năm.

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

Khách hàng là cá nhân đứng tên bên mua bảo hiểm trên 

Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ đã có hiệu lực > 01 năm 

của các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam.

Khách hàng hoặc vợ/chồng KH là cá nhân đứng tên 

bên mua bảo hiểm trên Hợp đồng Bảo hiểm nhân 

thọ đã có hiệu lực > 01 năm của các công ty bảo 

hiểm nhân thọ đang hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam.

Khách hàng là cá nhân đứng tên bên mua bảo hiểm trên Hợp 

đồng Bảo hiểm nhân thọ đã có hiệu lực ≥ 6 tháng của các 

công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam.

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng



+ 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 hợp đồng bảo hiểm thì Khách 

hàng cung cấp thêm giấy tờ/xác nhận chứng minh việc 

thay đổi này.

7. 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

7.Hình chụp định vị và bảng chỉ dẫn đến nhà khách hàng nếu 

hồ sơ khách hàng thỏa điều kiện miễn thẩm định địa bàn. 

Ghi chú: Miễn thẩm định địa bàn nếu thỏa mãn đồng thời các 

điều kiện sau:

- Địa chỉ sinh sống hiện tại trùng địa chỉ thường trú và địa chỉ 

liên hệ trên hợp đồng bảo hiểm

- Cung cấp hóa đơn điện/nước/internet/truyền hình cáp/điện 

thoại của 1 trong 3 tháng gần nhất mà khách hàng đứng tên và 

tại địa chỉ sổ hộ khẩu (tra cứu được trên website của các 

đơn vị cung cấp )

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

Hồ sơ vay vốn

Trường hợp: Địa chỉ nơi cư trú khác quận/huyện hoặc tỉnh/thành phố với địa chỉ hộ khẩu, Khách hàng cung cấp một trong các chứng từ sau: (ngoại trừ các tỉnh được miễn 

tạm trú)

+ Sổ tạm trú/ Thẻ tạm trú còn hiệu lực.

+ Sổ khai báo tạm trú

+ Giấy xác nhận tạm trú có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ vay vốn lên hệ thống Mcredit lần đầu tiên.

+ Hóa đơn tiền nước hoặc tiền điện EVN/Mã khách hàng + mật khẩu 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.

Lưu ý

1. Phiếu thông tin Khách hàng

2. CMND còn hiệu lực/Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực

3. Sổ hộ khẩu/Xác nhận cư trú của thủ trưởng đơn vị trong trưởng hợp khách hàng là quân nhân cư trú tại đơn vị đóng quân

4. Ảnh chụp khách hàng cùng nhân viên phụ trách thu thập hồ sơ tại thời điểm KH nộp hồ sơ vay vốn       

5. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

6. 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:

+ 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.




