
Ngày cập nhật

GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm CS U-Bill 65

Điều kiện độ tuổi

Người đứng tên trên hóa đơn

≥ 100.000 VND

≥ 200.000 VND

Thu nhập trung bình tối thiểu 

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

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

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)
15-25

Lãi suất năm 65%

Lãi suất thực tháng 5.42%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng)

Ghi chú

Update 22/04/2020

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KH CÓ HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH (CS U-BILL)

Điều kiện về nơi cư trú

- Khách hàng là cá nhân có 1 hoặc một số loại trong các loại hóa đơn sau: Nước, truyền hình cáp, internet, di động trả sau. Đồng thời thỏa mãn các 

điệu kiện sau:

• 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.

- Chấp nhận thuê bao được cung cấp từ các công ty cung cấp dịch vụ sau

• Đối với hóa đơn truyền hình cáp: VTV cab, SCTV, FPT, Viettel, VTC, MobiTV (truyền hình an viên), myTV, K+plus

• Đối với hóa đơn internet:  FPT, VNPT, Viettel.

• Đối với thuê bao di động trả sau:  MobiFone, Vinaphone, Viettel.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng hoặc vợ chồng KH

CS U-Bill 50

Địa chỉ cư trú là tại địa chỉ sử dụng các dịch vụ tiện ích (trừ trường hợp Khách hàng vay vốn bằng hóa đơn di động trả sau)

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

Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ

Giá trị thanh toán bình quân 

trên hóa đơn (3 tháng gần nhất)

Hạn mức cho vay tối đa

Hồ sơ vay vốn

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 

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Đối với Khách hàng chỉ có 1 loại hóa đơn

Đối với Khách hàng có từ 2 loại hóa đơn trở lên

Đối với Khách hàng chỉ có 1 loại hóa đơn

Đối với Khách hàng có từ 2 loại hóa đơn trở lên

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

1. Phiếu thông tin KH

2. CMND/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. 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): 

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

Công thức tính:

- Giá trị thanh toán hóa đơn tháng t = Tổng giá trị thanh toán của loại hóa đơn thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 (trong tháng t).

- Giá trị thanh toán bình quân hóa đơn 3 tháng gần nhất = (Tổng giá trị thanh toán hóa đơn tháng t, t+1, t+2)/ 3

- Đối với các loại hóa đơn thanh toán gộp cả truyền hình cáp và internet thì được tính là 02 loại hóa đơn.

7. POA (chứng minh nơi cư trú)

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 

≥ 200.000 VND

≥ 400.000 VND

Nếu KH cung cấp hóa đơn di động trả sau thì bắt buộc người đứng tên trên hóa đơn là Khách hàng

50%

4.17%

6. 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.

35%

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

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

15-30




