
Ngày cập nhật

Gói SP

Tên SP CS CF A 50 CS CF C 45

KH là cá nhân có HĐ tín dụng đang còn hiệu lực tại các TCTD 

hoạt động hợp pháp tại VN (không bao gồm Công ty tài chính 

TNHH MB Shinsei), còn hiệu lực tối thiểu 1 tháng tính đến ngày 

nhập hồ sơ lần đầu lên hệ thống

KH là cá nhân có HĐ tín dụng đã hết hiệu lực không quá 6 

tháng hoặc còn hiệu lực không quá 1 tháng tính đến ngày nhập 

hồ sơ lần đầu lên hệ thống tại các TCTD đang hoạt động hợp pháp 

tại VN (không bao gồm Công ty tài chính TNHH MB Shinsei)

Khoản vay của KH tại TCTD khác đã trải qua tối thiểu 6 kỳ trả nợ

1.2  Độ tuổi

1.3 Nơi cư trú

1.4 Thông tin CIC

Tính đến thời điểm thẩm định:

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

1.8 Lãi suất năm 50% 45%

1.9 Thời hạn cho vay 

1.10 Thu nhập TB 3th gần nhất

1.11 Quy định PTI & DTI

1. CMND

2. SHK

3. Phiếu thông tin KH

4. Ảnh chụp KH

5. Giấy tờ chứng minh khoản vay cũ

(1) Không bắt buộc cung cấp POA với KH cư trú tại các tỉnh/ thành phố được miễn POA

7. Chứng minh thu nhập và công việc

Bắt buộc

Hiệu lực từ 18/09/2020

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KH CÁ NHÂN ĐÃ/ ĐANG CÓ KHOẢN VAY TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

1.1 Đối tượng KH

Từ đủ 26 tại thời điểm vay vốn đến 60 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

Bắt buộc

1. Không có nợ nhóm 2 trong vòng 12 tháng gần nhất

2. Không có nợ từ nhóm 3 trở lên trong vòng 3 năm gần nhất

1.6 Hạn mức cho vay tối đa

- 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

10 - 70 

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

≥ 3.000.000

- PTI: không áp dụng

HỒ SƠ KHOẢN VAY

1.5 Lịch sử tín dụng

6. POA

(2) Các TH không thuộc mục (1) thì bắt buộc cung cấp thêm 1 trong các giấy tờ sau nếu địa chỉ cư trú hiện tại khác quận/ huyện 

+ Sổ tạm trú (KT1/ KT2/ KT3)/ Thẻ tạm trú 

+ Sổ khai báo tạm trú

+ Giấy xác nhận tạm trú

+ Hóa đơn tiền nước/ điện/ Mã KH có thể tra cứu được thông tin trên website của điện lực, đứng tên KH và tại địa chỉ tạm trú mà 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ HĐ mua bán nhà công chứng 

Không yêu cầu

Bắt buộc

Bắt buộc

Ảnh chụp KH cùng nhân viên kinh doanh 

+ Bắt buộc cung cấp HĐTD/ Sổ vay vốn hoặc;

+ Chứng từ thanh toán là 1 trong các Giấy tờ thể hiện khoản vay cũ của KH tại các TCTD khác theo hướng dẫn của PTSP.




