
Ngày cập nhật

GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm CS SCO TS 47

Điều kiện độ tuổi

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng

Điểm Trusting Social (S) 586 ≤ S  ≤ 625

Thu nhập trung bình tối thiểu 

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)
10 - 40

Lãi suất năm 47%

Lãi suất thực tháng 3.92%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng) 12 -24

Hồ sơ vay vốn

POI

POA

Ghi chú

KH là cá nhân đã được chấm điểm xếp hạng bởi Đối tác Trusting Social

`

10 - 50

12 -30

Tiêu chí lựa chọn KH chấm điểm:

1. Sử dụng thuê bao điện thoại Viettel

2. Số điện thoại, CMND/ CCCD của KH trên dữ liệu của Mcredit trùng khớp thông tin từ tin nhắn tổng đài 1414

3. Đã được tư vấn và đồng ý vay vốn

4. CIC S37 không có nợ từ nhóm 2 trở lên

5. CMND/ CCCD đủ điểu kiện theo quy định hồ sơ giấy tờ do Mcredit ban hành trong từng thời kỳ.

(CS SCO TS 47 (Miễn SHK cho đến khi có thông báo mới)

37%

3.08%

Không áp dụng

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn

4. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện KH đã gửi hồ sơ cho nhân viên bán hàng qua ĐT

5. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

Không áp dụng

Không áp dụng

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Hiệu lực từ 21/09/2020

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA TRUSTING SOCIAL

CS SCO TS 37

Tuổi từ đủ 18 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ



Ngày cập nhật

GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm

CS SCO TS 

MOBI 37

CS SCO TS 

MOBI 47

CS SCO TS 

MOBI 60

Điều kiện độ tuổi

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng

Điểm Trusting Social (S) S ≥ 620 560 ≤ S ≤  619 520 ≤ S ≤  559

Thu nhập trung bình tối thiểu 

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)

10-50 10-40 10-25

Lãi suất năm 37% 47% 60%

Lãi suất thực tháng 3.08% 3.92% 5.00%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng) 12-30

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Sổ hộ khẩu

4. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn

5. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện KH đã gửi hồ sơ 

cho nhân viên bán hàng qua ĐT

6. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

POI

POA

Ghi chú

Ngày cập nhật

GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm

CS SCO TS 

MOBI 37

CS SCO TS 

MOBI 47

CS SCO TS 

MOBI 60

Điều kiện độ tuổi

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng

Điểm Trusting Social (S) S ≥ 620 560 ≤ S ≤  619 520 ≤ S ≤  559

Thu nhập trung bình tối thiểu 

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)

10-50 10-40 10-25

Lãi suất năm 37% 47% 60%

Lãi suất thực tháng 3.08% 3.92% 5.00%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng) 12-30

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Sổ hộ khẩu

4. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn

5. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện KH đã gửi hồ sơ 

cho nhân viên bán hàng qua ĐT

6. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

POI

POA

Ghi chú

12-24

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn

4. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện KH đã gửi hồ sơ cho 

nhân viên bán hàng qua ĐT

5. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

(Miễn SHK cho đến khi có thông báo mới)

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiêu chí lựa chọn KH chấm điểm:

Tuổi từ đủ 18 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ

KH là cá nhân sử dụng thuê bao Mobifone và  được chấm điểm xếp hạng bởi Đối tác Trusting Social

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Không áp dụng

Triển khai thí điểm từ 30/10/2020 đến hết ngày 30/04/2021

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA TRUSTING SOCIAL ĐỐI VỚI THUÊ BAO 

Không áp dụng

Tiêu chí lựa chọn KH chấm điểm:

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Không áp dụng

12-24

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn

4. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể hiện KH đã gửi hồ sơ cho 

nhân viên bán hàng qua ĐT

5. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

(Miễn SHK cho đến khi có thông báo mới)

Không áp dụng

Triển khai thí điểm từ 30/10/2020 đến hết ngày 30/04/2021

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA TRUSTING SOCIAL ĐỐI VỚI THUÊ BAO 

Tuổi từ đủ 18 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ

KH là cá nhân sử dụng thuê bao Mobifone và  được chấm điểm xếp hạng bởi Đối tác Trusting Social



Ngày cập nhật

GÓI SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm

CS SCO CIC

VINA 47

CS SCO CIC 

VINA 60

Điều kiện độ tuổi

Điều kiện về nơi cư trú

Đối tượng khách hàng

Điểm tín dụng (S) S ≥ 671 550 ≤ S ≤  670

Thu nhập trung bình tối thiểu 

Giá trị khoản vay tiêu dùng đề 

nghị (triệu VND)
10-40 10-25

Lãi suất năm 47% 60%

Lãi suất thực tháng 3.92% 5.00%

Tỷ lệ PTI tối đa

Thời hạn cho vay (tháng)

Hồ sơ vay vốn

1. Phiếu thông tin KH

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

3. Ảnh chụp khách hàng tại thời điểm nộp hồ sơ 

vay vốn

4. Hình chụp màn hình điện thoại/ máy tính thể 

hiện KH đã gửi hồ sơ cho nhân viên bán hàng 

qua ĐT

5. Hình chụp tin nhắn tổng đài 1414.

(Miễn SHK cho đến khi có thông báo mới)

1. Phiếu thông tin KH

2. CMND/Thẻ Căn cước 

công dân còn hiệu lực

3. Sổ hộ khẩu

4. Ảnh chụp khách hàng tại 

thời điểm nộp hồ sơ vay 

vốn

5. Hình chụp màn hình điện 

thoại/ máy tính thể hiện KH 

đã gửi hồ sơ cho nhân viên 

bán hàng qua ĐT

6. Hình chụp tin nhắn tổng 

đài 1414.
POI

POA

Ghi chú Tiêu chí lựa chọn KH chấm điểm:

CHO VAY TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHẤM ĐIỂM CỦA CIC DATA ĐỐI VỚI THUÊ BAO 

VINAPHONE

≥ 3.000.000 (Khách hàng tự kê khai)

Không áp dụng

12 - 24

Không áp dụng

Không áp dụng

Triển khai thí điểm từ 30/10/2020 đến hết ngày 30/04/2021

Tuổi từ đủ 18 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

Nơi cư trú có tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của 

KH là cá nhân sử dụng thuê bao Vinaphone và được chấm điểm xếp hạng bởi 




