
Ngày cập nhật

 GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm CS Bank Surrogate VIP 37 CS Bank Surrogate Standard 45 CS Bank Cooperate 45

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 10-70

Lãi suất năm 37% 45% 45%

Lãi suất thực tháng  3.08% 3.75% 3.75%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng)

CHO VAY TIỀN MẶT QUA TÀI KHOẢN NH

Update 16/12/2019

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

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng

Số dư bình quân trên Tài 

khoản thanh toán

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.

Từ đủ 23 tuổi tại thời điểm vay vốn đến 65 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay

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

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.

Trong vòng 04 tháng gần nhất ≥ 6 

triệu
Trong vòng 04 tháng gần nhất ≥ 3triệu

≥ 3.000.000

Tối đa 8 lần số dư tài khoản bình quân

35%

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

Trong vòng 03 tháng gần nhất ≥ 3triệu



Ghi chú Bảo hiểm dư nợ tín dụng Bắt buộc đối với khách hàng từ 60 tuổi trở lên 

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.

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 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.

Hồ sơ bắt buộc

Hồ sơ bổ sung 

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.




