
Ngày cập nhật

I. Gói SP

1. Tên sản phẩm CS GOV 30

2. Đối tượng khách hàng

3. Hạn mức cho vay tối đa

4. Giá trị khoản vay tiêu dùng đề nghị (triệu VND) 20-70

5. Lãi suất cho vay trong hạn (theo năm) 30%

1. Độ tuổi

2. Nơi cư trú

3. Hình thức nhận lương Qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt

4. Hình thức hợp đồng

5. Thời gian làm việc Từ 03 tháng trở lên

6. Thu nhập bình quân 3 tháng gần nhất

7. Tỷ lệ PTI tối đa

8. Tỷ lệ DTI tối đa
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CHO VAY TIỀN MẶT DÀNH CHO KH CÁ NHÂN LÀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

II. ĐIỀU KIỆN CHO VAY

Từ đủ 20 tuổi tại thời điểm vay vốn đến 60 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay

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

25-100

25%

6. Thời hạn cho vay
1. Thời hạn vay:  06 – 36 kỳ trả nợ

2. Thời hạn vay có bước nhảy tối thiểu 3 kỳ trả nợ (6, 9, 12,15,18, 21, 24, 27, 30, 33, 36)

CS GOV 25

Là cá nhân đang làm việc tại các Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội của Nhà nước

25 lần thu nhập tháng

Qua tài khoản ngân hàng 

60%

50%

Tối thiểu 3 triệu đồng

Từ 12 tháng trở lên

Biên chế hoặc Hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 01 năm



1. CMND / Thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực

2. 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

3. 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

4. Phiếu thông tin Khách hàng

5. POI Sao kê lương/xác nhận lương 03 tháng gần nhất

6. POJ 

7. POA

8. Lưu ý

Miễn cung cấp (Triển khai thí điểm 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 12/01/2021)

1, Miễn TĐ địa bàn với KH nhận lương bằng hình thức chuyển khoản và giá trị khoản vay < 25tr

2, Trường hợp KH làm việc tại các đơn vị, cơ quan nhà nước như UBND, HĐND, các sở, ban ngành các cấp …. mà dễ dàng 

xác định đây là đơn vị, cơ quan nhà nước => KH cung cấp POJ theo quy định (thẻ BHYT/Hợp đồng lao động/Quyết định 

biên chế/Quyết định nâng bậc, ngạch)

3. Trường hợp KH làm việc tại các đơn vị như các trường Đại học, cao đẳng, trường mầm non, …. mà không dễ dàng xác 

định được là công lập hay bán công => bắt buộc KH cung cấp POJ là thẻ BHYT . Hai ký tự đầu của dãy mã thẻ phải bắt 

đầu bằng CH hoặc HC :

- CH:  NLĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- 

xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.

-  HC:  CBCCVC theo quy định của pháp luật về CBCCVC.

Sao kê lương 03 tháng gần nhất

Thẻ BHYT/Hợp đồng lao động/Quyết định biên chế/Quyết định nâng bậc, ngạch

III. HỒ SƠ CỦA KHOẢN VAY

Bắt buộc




