
TT SẢN PHẨM VAY ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN HỒ SƠ VAY

1 KH đi làm hưởng lương Có mức lương ≥ 3 triệu/tháng HK + CMND + Giấy tờ về công việc và thu nhập

2 KH có Tài khoản ngân hàng
Số dư bình quân trong vòng 3 tháng gần nhất ≥ 3 triệu , độ 

tuổi vay của KH từ 23-65 tuổi
HK + CMND + Sao kê tài khoản

3 KH có hóa đơn điện
HĐĐ mang tên KH hoặc vợ/chồng, trung bình 3 tháng> 500k , 

độ tuổi vay của KH từ 26-60 tuổi
HK + CMND + Hóa đơn gốc/ điện tử

4 KH có bảo hiểm nhân thọ
KH hoặc vợ/chồng mua BHNT hiệu lực từ 6 tháng trở lên , phí 

đóng từ 2tr/năm trở lên.
HK + CMND + Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

5 KH có bảo hiểm y tế
KH có bảo hiểm y tế còn hiệu lực  hoặc hết hạn chưa quá 1 

tháng
HK + CMND + Thẻ BHYT

6
KH có hóa đơn nước/Internet/T.Hình cáp/ Điện thoại trả sau (không 

bao gồm hóa đơn điện)
Hóa đơn mang tên KH hoặc vợ/chồng HK + CMND + Hóa đơn gốc/ điện tử

7 KH có đăng ký xe máy (cà vẹt xe) Xe chính chủ , sử dụng từ 3 tháng  đến dưới 6 năm HK + CMND + ĐĂNG KÝ XE

8 KH đã/đang có khoản vay tại TCTD khác

KH đang có HĐTD còn hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực nhưng 

không quá 12 tháng , Khoản vay của khách hàng trải qua tối 

thiểu 6 kỳ trả nợ

HK + CMND + HĐTD/Sổ vay vốn

9 KH là cán bộ, Công nhân viên chức Nhà nước
Thời gian làm việc: Từ 03 tháng trở lên , thu nhập bình quân  

≥ 3 triệu/tháng
HK + CMND + Giấy tờ về công việc và thu nhập

10  KH CÓ THU NHẬP TỪ TỰ DOANH
Là KH cá nhân có thu nhập tự kinh doanh (không bao gồm 

Doanh nghiệp tư nhân)

HK + CMND + Số đt tham chiếu của 2 đối tác thường 

xuyên của CTY KH + Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có)

Độ tuổi vay trung bình từ: 20 - 60 tuổi

Khoản vay từ: 10 - 70 triệu

Thời gian vay từ: 6 - 36 tháng, bước nhảy 3 tháng

(6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

Lãi suất cạnh tranh với các công ty tài chính khác

Không giữ giấy tờ gốc + không thế chấp tài sản

BẢNG TÓM TẮT SẢN PHẨM VAY MCREDIT - THÁNG 04.2021

ĐẶC ĐIỂM TÓM TẮT CHUNG

KHÁCH HÀNG KHÔNG HỖ TRỢ VAY
1. KH đang có nợ xấu, nợ chú ý

2. KH đang vay tại Mcredit.

Lưu ý: KH đang vay tại hơn 3 tổ chức tín dụng mà vẫn 

trả nợ tốt thì vẫn vay được bình thường.


