
Ngày cập nhật

 GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm CS EVN – VIP 37

Điều kiện độ tuổi

Khách hàng đứng 

tên trên hóa đơn 

tiền điện

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)

20-50

Lãi suất năm 37%

Lãi suất thực tháng  3.08% 

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay 

(tháng)

Lưu ý a) Trường hợp người đứng tên trên hóa đơn điện là Vợ/chồng KH nhưng không cùng hộ khẩu hoặc cùng hộ khẩu nhưng 

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

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin Khách hàng

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

5. Chứng từ chứng minh giá trị hóa đơn điện:

Không áp dụng

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 

≥ 3.000.000 (khách hàng tự kê khai)

40 lần giá trị thanh toán bình quân trên hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất

15-30

45%

3.75%

35%

Đối tượng khách hàng

Khách hàng là cá nhân có hóa đơn tiền điện tại nơi cư trú và có thể kiểm tra thông tin trên Website của công ty điện lực 

 Hóa đơn tiền điện phải dành cho hộ cá thể (Không phải Hóa đơn điện kinh doanh)

Khách hàng hoặc vợ/chồng khách hàng là người đứng tên trên hóa đơn tiền điện

Giá trị thanh toán trên 

hóa đơn điện bình quân 

(3 tháng gần nhất) VND 

 ≥  1.000.000 ≥  500.000

Update 26/03/2020

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ HÓA ĐƠN ĐIỆN

CS EVN- STANDARD 45

Từ đủ 26 tuổi tại thời điểm vay vốn đến 60 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay

Điều kiện về nơi cư trú Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit




