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SẢN PHẨM CHO VAY TIỀN MẶT THEO HẠN MỨC TẠI MCREDIT (CS RL NTB) 
 
 
 

STT CÂU HỎI 
TRẢ 

LỜI 

A01. Đối tượng Khách hàng của sản phẩm CS RL này là ai? Chi tiết 

A02. 
Khách hàng có mức thu nhập trung bình tối thiểu bao nhiêu thì thỏa mãn điều 

kiện sản phẩm cho vay theo hạn mức? 

Chi tiết 

A04. Hợp đồng cho vay hạn mức có hiệu lực trong thời gian như thế nào? Chi tiết 

A05. 
Sau khi ký Hợp đồng cho vay hạn mức, KH có thể yêu cầu giải ngân vốn vay 

khi nào? 

Chi tiết 

 
A06. 

Sau 12 tháng, KH có được tiếp tục rút tiền nếu hạn mức vẫn còn không? KH 

cần làm gì để yêu cầu gia hạn hạn mức? KH muốn tăng hạn mức có được 

không? 

 
Chi tiết 

 
A07. 

Trường hợp KH được Mcredit tăng giá trị hạn mức theo đề nghị của Khách 

hàng. Khách hàng có cần đến điểm giới thiệu dịch vụ của Mcredit để ký lại hợp 

đồng không? 

 
Chi tiết 

 
A08. 

KH rút tiền trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức và luôn thanh toán 

đúng hạn các khoản phải trả hàng tháng theo thông báo của Mcredit, sau 12 

tháng hạn mức sẽ tự động được điều chỉnh đúng không? 

 
Chi tiết 

A09. 
Khách hàng có bị giới hạn về số lần rút tiền không? và quy định về mỗi lần rút 

tiền như nào? 
Chi tiết 

 
 

A10. 

Khách hàng ký hợp đồng hạn mức sản phẩm CS RL SY A 37 với giá trị hạn 

mức 30 triệu đồng (không bao gồm bảo hiểm khoản vay) vào ngày 05/01/2020. 

Ngay sau khi ký hợp đồng hạn mức Khách hàng rút toàn bộ hạn mức khả dụng 

30 triệu đồng. Bao lâu sau Khách hàng có thể thực hiện lần rút tiền tiếp theo? 

 
 
Chi tiết 

A11. Thời hạn cho vay đối với khoản vay từng lần? Chi tiết 

A12. Số tiền Khách hàng phải trả hàng kỳ là bao nhiêu? Chi tiết 

A13. Lãi chậm trả của khoản vay hạn mức được tính như nào? Chi tiết 
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A14. Để rút tiền từng lần, Khách hàng phải liên hệ với Mcredit bằng cách nào? 
 
Chi tiết 

A15. 
Khách hàng có thể nhận tiền giải ngân từng lần bằng tiền mặt qua đại lý chi hộ 

không? 
Chi tiết 

A16. Khách hàng có thể trả nợ trước hạn không? Chi tiết 

A17. Mức phí trả nợ trước hạn đối với Hợp đồng hạn mức là bao nhiêu? Chi tiết 

 
 

A18. 

Trường hợp KH có cả khoản vay theo món thông thường và khoản vay theo 

hạn mức tại Mcredit và các khoản vay đến hạn cùng một ngày thì KH sẽ được 

thu nợ khoản vay nào trước? 

 

Chi tiết 

 

A19. 

Khách hàng đăng ký mua bảo hiểm dư nợ tín dụng với Hợp đồng cho vay hạn 

mức thì số tiền phí bảo hiểm sẽ tính trên tổng hạn mức KH hay tính như thế 

nào? 

 

Chi tiết 

 

A20. Khách hàng có thể thay đổi việc tham gia BHKV cho mỗi lần rút vốn không? 
 

Chi tiết 

 

A21. Mcredit có kiểm tra điều kiện DTI cho mỗi lần rút vốn không? 
 

Chi tiết 

A22. 
Khách hàng vay theo sản phẩm CS RL có bắt buộc tham gia bảo hiểm dư nợ 

tín dụng không? 

Chi tiết 

A23. 
Khách hàng vay theo sản phẩm CS RL có phải thỏa mãn thêm điều kiện nào 

khác so với sản phẩm cho vay từng lần tương ứng? 

Chi tiết 

A24. 
Khách hàng không đủ điều kiện gia hạn thời gian sử dụng hạn mức thì Hợp 

đồng cho vay hạn mức có tự động tất toán không? 

Chi tiết 

   

   

   

 

TRẢ LỜI 

 
A01. Đối tượng Khách hàng của sản phẩm CS RL này là ai? 

Trả lời: 

Đối tượng KH của sản phẩm này là tất cả Khách hàng có nhu cầu vay với mục đích tiêu dùng của 

Khách hàng hoặc gia đình Khách hàng, phù hợp theo quy định của Pháp luật. 

A02. Khách hàng có mức thu nhập trung bình tối thiểu bao nhiêu thì thỏa mãn điều kiện sản 

phẩm cho vay theo hạn mức? 

Trả lời 
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Khách hàng có thu nhập trung bình 3 tháng gần nhất từ 3.000.000 triệu đồng trở lên. (Khách hàng 

kê khai) 

A03. Giá trị hạn mức cho vay tối đa cho Khách hàng có cố định trong suốt thời hạn của hợp 

đồng hạn mức không? 

Trả lời 
 

Không. Giá trị hạn mức cho vay Khách hàng có thể thay đổi tăng giảm tùy thuộc vào đánh giá của 

Khối QTRR và nhu cầu của Khách hàng sau mỗi lần tái cấp hạn mức. 

A04. Hợp đồng cho vay hạn mức có hiệu lực trong thời gian như thế nào? 

Trả lời 

Hợp đồng cho vay có hiệu lực: Từ ngày ký hợp đồng cho đến ngày X của tháng kết thúc thời hạn 

hợp đồng. 

Trong đó: Tháng kết thúc thời hạn hợp đồng và ngày X được xác định theo quy tắc: 

 
Ngày ký 

hợp đồng 

Ngày thanh toán hàng kỳ: Là 

ngày bên dưới của các tháng 

trong thời hạn cho vay 

Ngày đáo hạn hợp đồng: Là 

ngày bên dưới của tháng kết 

thúc hợp đồng 

Tháng trả nợ đầu 

tiên 

Tháng kết thúc 

thời hạn hợp 

đồng 

1 13 
Tháng ký hợp đồng + 

1 tháng 
Tháng ký hợp đồng 

+ 36 tháng 

2 14 
Tháng ký hợp đồng + 

1 tháng 
Tháng ký hợp đồng 

+ 36 tháng 

Từ ngày 3 
đến ngày 20 

Từ ngày 3 đến ngày 20 tương 
ứng của các tháng tiếp theo 

Tháng ký hợp đồng + 
1 tháng 

Tháng ký hợp đồng 
+ 36 tháng 

21 3  
 
 

 
Tháng ký hợp đồng + 

2 tháng 

 
 
 

 
Tháng ký hợp đồng 

+ 37 tháng 

22 4 

23 5 

24 6 

25 7 

26 8 

27 9 

28 10 

29 11 

30 12 

31 12 

 

A05. Sau khi ký Hợp đồng cho vay hạn mức, KH có thể yêu cầu giải ngân vốn vay khi nào? 

Trả lời 
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Sau khi ký Hợp đồng cho vay hạn mức, thời gian duy trì hạn mức tối đa của KH là 12 tháng kể từ 

ngày ký Hợp đồng, trong thời gian này, KH có thể yêu cầu giải ngân vốn vay bất cứ lúc nào trừ các 

ngày T, (T-1), (T-2) trong đó ngày T là ngày thanh toán hàng kỳ. 

Thời gian duy trì hạn mức có thể bị tạm dừng trước thời hạn trong trường hợp KH có phát sinh nợ 

quá hạn, nợ xấu và hoặc vi phạm các quy định khác của Mcredit trong từng thời kỳ. 

A06. Sau 12 tháng, KH có được tiếp tục rút tiền nếu hạn mức vẫn còn không? KH cần làm gì 

để yêu cầu gia hạn hạn mức? KH muốn tăng hạn mức có được không? 

Trả lời 
 

1. Định kỳ, tối thiểu sau mỗi 11 tháng, Mcredit thực hiện tái cấp hạn mức đối với những KH đủ 

điều kiện tái cấp hạn mức theo quy định của Mcredit trong từng thời kỳ. Khi đó KH có thể 

tiếp tục yêu cầu giải ngân vốn vay trên phần hạn mức khả dụng. Các trường hợp sau đây 

sẽ không đủ điều kiện tái cấp hạn mức: 

o Khách hàng không có giao dịch giải ngân nào trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký hợp 

đồng/ngày gia hạn thời gian duy trì hạn mức gần nhất hoặc, 

o KH vi phạm các quy định khác theo Hợp đồng cho vay hạn mức và quy định của 

Mcredit trong từng thời kỳ. 

2. Trong thời hạn của Hợp đồng cho vay hạn mức, KH thỏa các điều kiện như đã nêu ở mục 1 

sẽ được gia hạn hạn mức tự động, KH không phải làm yêu cầu. 

3. Sau tối thiểu 11 kỳ kể từ ngày ký hợp đồng cho vay hạn mức, KH có thể yêu cầu Mcredit 

tăng hạn mức được cấp bằng cách gọi tới hotline của Mcredit và cung cấp các giấy tờ chứng 

minh công việc, thu nhập, … theo Quy định của Mcredit trong từng thời kỳ. 

A07. Trường hợp KH được Mcredit tăng giá trị hạn mức theo đề nghị của Khách hàng. Khách 

hàng có cần đến điểm giới thiệu dịch vụ của Mcredit để ký lại hợp đồng không? 

Trả lời 

Không. Trường hợp có sự tăng/giảm Hạn mức cho vay, Mcredit sẽ thông báo cụ thể tới Khách hàng 

bằng văn bản hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại Khách hàng đăng ký hoặc các hình thức hợp 

pháp khác. 

A08. KH rút tiền trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức và luôn thanh toán đúng 

hạn các khoản phải trả hàng tháng theo thông báo của Mcredit, sau 12 tháng hạn mức sẽ tự 

động được điều chỉnh đúng không? 

 Trả lời. 
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Không. Sau 12 tháng hạn mức của khách hàng tự động được gia hạn, giá trị Hạn mức cho vay tối 

đa không thay đổi so với thời điểm cấp hạn mức. Trường hợp KH muốn điều chỉnh tăng/giảm hạn 

mức cho vay, KH thực hiện liên hệ tổng đài của Mcredit để được hỗ trợ, 

A09. Khách hàng có bị giới hạn về số lần rút tiền không? và quy định về mỗi lần rút tiền như 

nào? 

Trả lời 
 

Mcredit không giới hạn số lần Khách hàng rút tiền (yêu cầu giải ngân), với điều kiện số tiền khách 

hàng rút từng lần thỏa mãn: 

1. Tối thiểu: 3 triệu đồng 

2. Tối đa: Hạn mức cho vay khả dụng tại thời điểm Khách hàng yêu cầu giải ngân khoản vay 

từng lần. Trong đó: Hạn mức cho vay khả dụng = Hạn mức cho vay – Dư nợ gốc còn lại 

A10. Khách hàng ký hợp đồng hạn mức sản phẩm CS RL SY A 37 với giá trị hạn mức 30 triệu 

đồng (không bao gồm bảo hiểm khoản vay) vào ngày 05/01/2020. Ngay sau khi ký hợp đồng 

hạn mức Khách hàng rút toàn bộ hạn mức khả dụng 30 triệu đồng. Bao lâu sau Khách hàng 

có thể thực hiện lần rút tiền tiếp theo? 

Trả lời 
 

Khách hàng có thể rút vốn khi số tiền khách hàng trả nợ đảm bảo hạn mức được khoản lại và khả 

dụng từ 3 triệu trở lên. 

Trường hợp này, nếu KH không có giao dịch trả nợ trước hạn nào, Khách hàng trả đủ 2 kỳ trả nợ, 

(sau ngày 05/03/2020), thì hạn mức khả dụng của khách hàng là 3.086.000 đồng và KH có thể rút 

vốn tiếp 

A11. Thời hạn cho vay đối với khoản vay từng lần? 

Trả lời 

Số tiền giải ngân mỗi lần theo yêu cầu của Khách hàng tương ứng là môt khoản vay từng lần. Thời 

hạn cho vay đối với khoản vay từng lần được tính từ ngày tiếp theo ngày giải ngân từng lần cho 

đến hết ngày kết thúc thời hạn của hợp đồng cho vay hạn mức, với điều kiện là KH đã trả hết gốc, 

lãi, phí và các chi phí khác phát sinh theo Đề nghị giải ngân từng lần tương ứng. 

Ví dụ: Ngày 01/01/2020, Khách hàng ký hợp đồng với hạn mức với Mcredit, thời hạn hợp đồng hạn 

mức 36 tháng. Ngày 12/03/2020, Khách hàng đề nghị và rút vốn thành công lần 1, giá trị 10 triệu 

đồng. Ngày 19/07/2020, Khách hàng đề nghị và rút vốn thành công lần 2, giá trị 15 triệu đồng. 

- Ngày đáo hạn hợp đồng hạn mức của Khách hàng là ngày 13/01/2023. 

- Khoản rút vốn lần 1 có giá trị 10 triệu đồng và thời hạn cho vay từ ngày 13/03/2020 đến hết 

ngày 13/01/2023. 
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- Khoản rút vốn lần 2 có giá trị 15 triệu đồng và thời hạn cho vay từ ngày 20/07/2020 đến hết 

ngày 13/01/2023. 

A12. Số tiền Khách hàng phải trả hàng kỳ là bao nhiêu? 

Trả lời 

Khách hàng trả góp số tiền hàng kỳ bằng: 2, 5% x dư nợ gốc trong hạn tại ngày thanh toán hàng kỳ 

+ Số tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc trong kỳ theo số ngày thực tế. 

Riêng kỳ cuối cùng, Khách hàng phải thanh toán toàn bộ dư nợ gốc còn lại + Số tiền lãi đã phát sinh 

nhưng chưa thanh toán + Tổng số tiền lãi phạt chậm trả đã dự thu trong trường hợp Khách hàng 

trả chậm trong vòng 5 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo lịch trả nợ, (nếu có) + các khoản 

chi phí khác chưa thanh toán cho Mcredit (nếu có) 

A13. Lãi chậm trả của khoản vay hạn mức được tính như nào? 

Trả lời: 

Lãi chậm trả áp dụng như sản phẩm cho vay tiền mặt thông thường. 

Lãi chậm trả = Lãi chậm trả gốc + Lãi chậm trả lãi 

Trong đó: 
 

- Lãi chậm trả gốc = Số tiền gốc đến hạn thanh toán chậm trả (x) 150% (x) lãi suất cho vay trong 

hạn thông thường (:) 365 (x) số ngày chậm trả. 

- Lãi chậm trả lãi = Số tiền lãi đến hạn thanh toán chậm trả (x) 10% (:) 365 (x) Số ngày chậm trả 
 

A14. Để rút tiền từng lần, Khách hàng phải liên hệ với Mcredit bằng cách nào? 

Trả lời 

KH yêu cầu giải ngân qua hotline của Mcredit , App MBBank (với điều kiện Khách hàng có tài 

khoản MB) hoặc qua các công cụ hỗ trợ khác của Mcredit được triển khai trong từng thời kỳ. 

A15. Khách hàng có thể nhận tiền giải ngân từng lần bằng tiền mặt qua đại lý chi hộ không? 

Trả lời 

Có. Tại mỗi lần yêu cầu giải ngân từng lần cụ thể, KH lựa chọn 01 trong 02 hình thức giải ngân: 
 

- Chuyển khoản qua tài khoản của Khách hàng tại Ngân hàng Quân đội 

- Giải ngân bằng tiền mặt qua đại lý chi hộ của Mcredit 

Lưu ý: trường hợp Bên vay đề nghị giải ngân bằng tiền mặt qua đại lý chi hộ của Mcredit, Bên vay cam kết 

không có tài khoản thanh toán tại bất kỳ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào. 

A16. Khách hàng có thể trả nợ trước hạn không? 
 

Trả lời 
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Có. Bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hợp đồng cho vay hạn mức, Khách hàng có thể yêu cầu 

trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ dư nợ của hợp đồng bằng cách thông báo cho Mcredit qua 

số hotline và nhận được sự đồng ý của Mcredit. 

A17. Mức phí trả nợ trước hạn đối với Hợp đồng hạn mức là bao nhiêu? 

Trả lời 

1. Trường hợp KH trả nợ trước hạn một phần dư nợ hoặc toàn bộ dư nợ nhưng chưa tất toán 

hợp đồng: Miễn phí trả nợ trước hạn 

2. Trường hợp KH tất toán hợp đồng cho vay hạn mức trước thời hạn kết thúc của hợp đồng: 

Phí tất toán hợp đồng trước hạn = 5% (x) dư nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước 

hạn, tối thiểu 1.650.000 VNĐ (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) 

A18. Trường hợp KH có cả khoản vay theo món thông thường và khoản vay theo hạn mức 

tại Mcredit và các khoản vay đến hạn cùng một ngày thì KH sẽ được thu nợ khoản vay nào 

trước? 

 

Trả lời 
 

Trường hợp Khách hàng có cả khoản vay hạn mức và vay từng lần thông thường tại Mcredit và các 

khoản vay đến hạn cùng một ngày thì ưu tiên thu nợ khoản vay từng lần thông thường trước. 

Các quy tắc khác về thứ tự thu nợ theo quy định của Mcredit và logic của hệ thống trong từng thời 

kỳ 

 

A19. Khách hàng đăng ký mua bảo hiểm dư nợ tín dụng với Hợp đồng cho vay hạn mức thì 

số tiền phí bảo hiểm sẽ tính trên tổng hạn mức KH hay tính như thế nào? 

 

Trả lời 
 

Khách hàng có nhu cầu mua Bảo hiểm thực hiện đăng ký một lần Yêu cầu bảo hiểm đối với hợp 

đồng cho vay Hạn mức khi ký hợp đồng và sẽ tự động được áp dụng Bảo hiểm cho các Khoản vay 

từng lần với một mức phí nhất định theo quy định của Công ty cung cấp dịch vụ Bảo hiểm trong 

từng thời kỳ. Số tiền phí bảo hiểm sẽ tính trên giá trị khoản vay giải ngân từng lần. 

 

A20. Khách hàng có thể thay đổi việc tham gia BHKV cho mỗi lần rút vốn không? 

Trả lời 

Không. Khách hàng không thể thay đổi việc tham gia BHKV, nhu cầu Bảo hiểm chỉ được thực hiện 

đăng ký một lần khi ký hợp đồng và mặc định áp dụng cho tất cả các lần rút vốn. 

 

A21. Mcredit có kiểm tra điều kiện DTI cho mỗi lần rút vốn không? 
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Trả lời 
 

Không. Điều kiện DTI chỉ áp dụng cho cấp hạn mức lần đầu và các lần xét duyệt tăng hạn mức theo 

yêu cầu của Khách hàng. 

A22. Khách hàng vay theo sản phẩm CS RL có bắt buộc tham gia bảo hiểm dư nợ tín dụng 

không? 

Trả lời 
 

Không. Khách hàng được tùy chọn có tham gia bảo hiểm tín dụng hay không. Tuy nhiên Mcredit 

khuyến khích KH tham gia bảo hiểm dư nợ tín dụng để được bảo đảm về quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình khi sự kiện rủi ro xảy ra. 

A23. Khách hàng vay theo sản phẩm CS RL có phải thỏa mãn thêm điều kiện nào khác so với 

sản phẩm cho vay từng lần tương ứng? 

Trả lời 
 

Không. Điều kiện khách hàng, hồ sơ giấy tờ của sản phẩm cho vay theo hạn mức không thay đổi 

so với sản phẩm cho vay từng lần tương ứng hiện hữu. 

Ngoại trừ diều kiện tuổi Khách hàng tại thời điểm kết thúc khoản vay:  đối với khoản vay RL là 62 

tuổi tai thời điểm kết thức khoản vay 

A24. Khách hàng không đủ điều kiện gia hạn thời gian sử dụng hạn mức thì Hợp đồng cho 

vay hạn mức có tự động tất toán không? 

Trả lời 
 

- Trường hợp khách hàng không còn dư nợ tại Mcredit, hợp đồng hạn mức sẽ tự động tất toán 
 

- Trường hợp khách hàng còn dư nợ tại Mcredit, Khách hàng tiếp tục thực hiện thanh toán phần dư 

nợ còn lại. Hợp đồng hạn mức sẽ tự động tất toán khi hết dư nợ. 


