
 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẢN PHẨM TẠI MCREDIT 
(Áp dụng với trường hợp Khách hàng đề nghị cấp tín dụng với mục đích tiêu dùng) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG 
1. Họ và tên*:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. Ngày sinh*: ………………………………………… 3. Giới tính*:        ☐ Nam         ☐ Nữ 
4. Tình trạng hôn nhân*:       ☐ Độc thân          ☐ Đã kết hôn           ☐ Ly thân          ☐ Ly hôn        ☐ Góa 
5. Học vấn*:    ☐ Phổ thông        ☐ Trung cấp      ☐ Cao đẳng         ☐ Đại học          ☐ Sau đại học 
6. Số CMND/CCCD/CMQĐ*: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. SĐT di động*: ……………………………………… 8. Email: ……………………………………………………………………. 
9. Địa chỉ thường trú*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Địa chỉ hiện tại*:      ☐ Giống địa chỉ thường trú         ☐ Khác (Ghi rõ): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. Thời gian sinh sống tại địa chỉ hiện tại*: …… năm ……… tháng 
12. Tình trạng chỗ ở*:   ☐ Sở hữu       ☐ Thuê     ☐ Ở nhờ      ☐ Sống với bố mẹ      ☐ Tại đơn vị đóng quân 
II. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG 

1. Mục đích vay*:   ☐ Sửa nhà        ☐ Khám/ Chữa bệnh       ☐ Đi du lịch    ☐ Mua sắm    ☐ Nộp học phí     ☐ Nhu cầu 
khác  

2. Thời gian vay*i: ………………………………   
3. Tên sản phẩm*: ……………………………………………………….. (hoặc sản phẩm khác theo phê duyệt của Mcredit) 
4. Đăng ký mua bảo hiểm dư nợ tín dụng*:           ☐ Có                  ☐ Không 

5. Số tiền/ Hạn mức đề nghị cấp tín dụng (VNĐ)*: ……..…………..…… (Hoặc số tiền khác theo phê duyệt của 
Mcredit) 

6. Thông tin hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ (Bắt buộc điền nếu vay CS Insurance):   
 Tên công ty BH: ……………………………………… Tiền phí Bảo hiểm định kỳ (VNĐ): …………………………….. 
 Định kỳ đóng phí:      ☐ Hàng tháng       ☐ Hàng quý      ☐ 06 tháng     ☐ Hàng năm   ☐ Khác (ghi rõ): …………………. 
 GTBQ hóa đơn tiện ích/SDTK/ phí BH/Khoản phải trả/Giá xe mới  

7. Giá trị bình quân trên hóa đơn tiện ích (Bắt buộc điền nếu vay CS EVN, CS U-bill):   …………….……………. (VNĐ). 
8. Số dư bình quân tài khoản (Bắt buộc điền nếu vay CS Bank Surrogate): …………………………………..………… (VNĐ). 
9. Giá xe mới tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng (Băt buôc điền nếu vay CS MBIKE): …………………………..……..….(VNĐ). 
10.  Thông tin hợp đồng cấp tín dụng cũ (Bắt buộc điền nếu vay CS CF):  

 Số HĐTD:……………………………………………………… Ngày kết thúc:  ….…/..…  /………. 
 Số kỳ trả nợ đã trải qua: ………(tháng) Giá trị khoản phải trả hàng tháng: ………….…….…..(VNĐ) 

III. THÔNG TIN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP  
1. Nghề nghiệp * : ☐ Công nhân  ☐ Nhân viên công ty   ☐ Nội trợ    ☐ Công chức nhà nước   ☐ Quân nhân 

☐ Kinh doanh tự do  ☐ Hưu trí    ☐ Hộ kinh doanh cá thể    ☐ Học sinh/sinh viên    ☐ Phụ việc, giúp việc   
2. Chức vụ*: ☐ Cán bộ quản lý        ☐ Trưởng nhóm/Quản đốc         ☐ Nhân viên/Chuyên viên 
3. Tên đơn vị công tác/cơ sở kinh doanh ii: …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Địa chỉ nơi làm việc iii:    ………………………………………………………………………………………………………......................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. SĐT nơi làm việc iv:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Mã số thuế công ty/ Hộ kinh doanh cá thể: ……………………………………………………………………………………………………………… 
7. Thời gian công tác/kinh doanh: ……năm …... tháng 8. Thu nhập/tháng (VNĐ)*: ………………………. 

9. Loại HĐLĐ:    ☐ <1 năm (Thời vụ)                      ☐ <1 năm (Học việc, Thử việc)   
                      ☐ 1-3 năm                                     ☐  Không xác định thời hạn 

10. Hình thức nhận lương*:   ☐ Tiền mặt       ☐ Qua tài khoản MB       ☐  Qua tài khoản Ngân hàng khác  

IV. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

1. 
Mối quan hệ với Người đề nghị cấp tín dụng*:  
☐ Vợ/Chồng (Nếu đã kết hôn)    ☐  Bố/mẹ (Nếu là sinh viên)   ☐  Khác(Ghi rõ): ………………………………… 



 
2. Họ và tên người thân*: ………………………………………………. 3. Ngày sinh: ………………………………. 
4. Số CMND/CCCD (Bắt buộc điền nếu là vợ/chồng của Người đề nghị cấp tín dụng): ……………………………………. 
5. SĐT của  người thân*: ……………………………………………….. 
6. Chỗ ở hiện tại*:  ☐ Giống địa chỉ người cấp tín dụng         ☐ Khác(Ghi rõ): ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

V. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

1. Tên đăng nhập: (Mặc định là số điện thoại Người đề nghị cấp tín dụng đã đăng ký tại Mục 7 – Phần I). 
2. Phương thức xác thực giao dịch:  OTP hoặc SMS Token (mặc định là số điện thoại của tôi đã đăng ký với 

Mcredit), hoặc các phương thức khác do Mcredit cung cấp và thông báo cho tôi từng thời kỳ. 
  Tôi đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận các nội dung Bản Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch điện 
tử được công bố trên website của Mcredit (www.Mcredit.com.vn). Tôi đồng ý cập nhật các điều kiện, điều 
khoản nói trên được sửa đổi theo từng thời kỳ trên website của Mcredit. Các sửa đổi, bổ sung sẽ có giá trị 
ràng buộc tôi nếu tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử của Mcredit tại thời điểm sửa đổi, bổ sung 
có hiệu lực.  
  Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên đăng nhập, phương thức xác thực giao 
dịch và các yếu tố xác thực khác do Mcredit cung cấp. 

VI. THÔNG TIN THAM CHIẾU 
1. Họ và tên người tham chiếu 1*: ………………………………………………………………………………………………… 
 Mối quan hệ với Người đề nghị cấp tín dụng*: …………………….. SĐT*: ……………………………………………….. 

2. Họ và tên người tham chiếu 2*: ………………………………………………………………………………………………… 
 Mối quan hệ với Người đề nghị cấp tín dụng*: …………………….. SĐT*: ………………………………………………… 

VII. KÝ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI NGÂN 

1. Giải ngân theo hình thức*:   ☐ Nhận tiền mặt tại đại lý chi hộ     

                                                           ☐ Chuyển khoản vào số tài khoản sau:   ……………………………………………………… 
Mở tại Ngân hàng: ……………………………………….. PGD/Chi nhánh: ………………………………………………. 

VIII.  CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG*: 

 Tôi cam đoan tất cả các thông tin, tài liệu cung cấp cho Mcredit là chính 
xác, hợp pháp và không có thông tin nào bị che giấu hoặc bị làm sai lệch. 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN 
DỤNG 

 
 Trong quá trình làm hồ sơ cấp tín dụng, tôi không phải trả thêm bất kỳ 

khoản phí nào cho nhân viên Mcredit hoặc bất kỳ đối tượng nào khác. 

 

Tôi đồng ý cho Mcredit cung cấp, chia sẻ, trao đổi, tìm kiếm, và xác minh 
bất kỳ thông tin cá nhân và thông tin khoản cấp tín dụng của tôi 
cho/với/từ bên thứ ba và đồng ý nhận thông tin quảng cáo, hỗ trợ, tư vấn 
liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Mcredit 

IX. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG  
1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..................... 
2. Mã Nhân viên: …………………………………............ 3. SĐT: ………………………………………………….. 
4. Cam kết của Nhân viên bán hàng:  

 Tôi đã kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên giấy tờ với bản gốc (Đối với kênh bán hàng trực tiếp và kênh 
bán hàng qua đối tác). 

 Tôi đã kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ và khai báo lại một cách trung thực các thông tin Người đề nghị cấp 
tín dụng đã cung cấp (Đối với kênh bán hàng qua điện thoại).  

 Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thu thập được. 
5. Chữ ký của Nhân viên bán hàng: 

GHI CHÚ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….............. ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

i Không bắt buộc điền đối với các sản phẩm cấp tín dụng tiền mặt theo hạn mức 
ii Ghi rõ cả tên Tổng công ty/Trụ sở chính nếu làm việc tại chi nhánh/PGD/đơn vị trực thuộc . 
iii Địa chỉ nơi KH thường xuyên có mặt và làm việc thực tế 
iv SĐT nơi KH thường xuyên có mặt và làm việc thực tế 

                                                             

http://www.mcredit.com.vn/

