
Ngày cập nhật

 GÓI SẢN PHẨM  

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

Phạm vi triển khai

Điều kiện độ tuổi

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 khoản từ 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 cho vay tối đa  10 lần Thu nhập 8 lần Thu nhập

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)
20-70 15-70

Lãi suất năm 40% 50%

Lãi suất thực tháng 3.33% 4.17%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng)

35%

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

Đối tƣợng khách hàng

KH có hợp đồng lao động chính thức và đang làm việc 

tại Tổ chức/Doanh nghiệp nằm trong danh sách công ty 

CAT A, B, C

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

công ty CAT A, B, C 

Miền Bắc và Miền Đông

 Update 23.06.2020

CHO VAY TIỀN MẶT HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI KH CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ LƢƠNG (CS REFUND SY)

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

Điều kiện về nơi cƣ 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

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)

(i)  Sổ tạm trú (KT1/KT2/KT3)/ Thẻ tạm trú.

(ii) Sổ khai báo tạm trú

(iii) Giấy xác nhận tạm trú.

(iv) 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.

(v) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở/ Hợp đồng mua bán công chứng



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 

Điều kiện hoàn tiền

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   

Số tiền khách hàng cần thanh toán 

hàng kỳ

- Nếu Khách hàng thanh toán trước/đúng ngày thanh toán hàng kỳ: Số tiền Khách hàng thanh toán (=) Khoản phải trả hàng kỳ 

(theo lịch trả nợ) (-) số tiền được hoàn tương ứng

- Trường hợp khách hàng có trên 02 khoản vay, mà 01 trong số đó là vay theo sản phẩm CS Refund SY: Số tiền Khách hàng 

thanh toán (=) Khoản phải trả hàng kỳ (theo lịch trả nợ) của tất cả các khoản vay cùng ngày thanh toán hàng kỳ với khoản vay 

CS Refund SY+ Số tiền chậm trả bao gồm gốc chậm trả, lãi chậm trả, lãi phạt chậm trả (nếu có) của tất cả các khoản vay (-) 

số tiền được hoàn tương ứng.

- Nếu Khách hàng thanh toán trễ hạn: Số tiền Khách hàng thanh toán (=) Khoản phải trả hàng kỳ (theo lịch trả nợ) (+) lãi 

chậm trả theo quy định của Mcredit trong từng thời kỳ.

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 cư trú tại đơn vị đóng quân 

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

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 bổ sung 

* Đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị hành chính sự 

nghiệp trực thuộc quản lý nhà nước, ngân hàng thương mại và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc quản lý nhà nước 

có thể thay thế Hợp đồng lao động/ Xác nhận công tác bằng một trong các giấy tờ sau:

(i) Quyết định bổ nhiệm chức vụ (bản gốc/ảnh chụp hoặc scan màu bản gốc).

(ii) Quyết định biên chế (bản gốc/ảnh chụp hoặc scan màu bản gốc).

(iii) Quyết định nâng ngạch bậc (bản gốc/ảnh chụp hoặc scan màu bản gốc).

Ghi chú: * Sao kê lương hợp lệ:

1. Ngày nộp hồ sơ lần đầu lên hệ thống 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 lần đầu 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

- 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 hạn

Mức hoàn tiền hàng kỳ 




