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2 Chi tiết trong tập tin đính kèm

3 Ngày thông báo

4 Ngày hiệu lực áp dụng

5 Bộ phận/ đối tượng ảnh hưởng trực tiếp

II

2 Chi tiết trong tập tin đính kèm

3 Ngày thông báo

4 Ngày hiệu lực áp dụng

5 Bộ phận/ đối tượng ảnh hưởng trực tiếp

III

1 Nội dung chính cần thông báo/ cập nhật - Tiếp tục xử lý hồ sơ đối với Khách hàng đang có dư nợ tại Mcredit và có lịch sử thanh toán tốt nếu tra cứu được thông tin lịch sử thanh toán của Khách hàng.

2 Chi tiết trong tập tin đính kèm

3 Ngày thông báo

19/12/2019

20/12/2019

Toàn bộ Nhân viên Kinh doanh

CẬP NHẬT THÔNG TIN THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, LƢU Ý

1

BP Đào Tạo xin truyền thông về trường hợp Sales cung cấp ảnh nhà KH thay thế POA mà khi FV đi field nhà KH chụp ảnh 1 nhà hoàn toàn khác thì xem như gian lận hồ sơ và 

TTTĐ sẽ chuyển sang bộ phận Antil Fraud để điều tra gian lận.

Các dấu hiệu đặc trưng của ngôi nhà/khu trọ của KH để nhận diện như: màu sơn, biển số nhà/ biển nhà trọ, một số kết cấu xây dựng, quang cảnh xung quanh ngôi nhà/khu trọ”

Diễn giải:

         Màu sơn của ngôi nhà/khu trọ; màu sơn, hình dạng cửa phòng/cửa nhà, Biển số nhà/biển nhà trọ (nếu có), và

         Một số kết cấu xây dựng (cấu trúc nhà, cửa, cổng, …) hoặc quang cảnh xung quanh nhà (cây cối, nhà bên cạnh, …) tùy vào đặc trưng của nhà KH.

- Nếu trên Hóa đơn có đồng thời 2 trong 3 tiêu chí hoặc cả 3 tiêu chí trên thì mức độ ưu tiên lần lượt 1,2,3.

VD: HĐ có cả 2 thông tin mã KH và mã danh bộ thì nhập mã KH…

- Mức độ ưu tiên được áp dụng khi thông tin trên cả 3 hóa đơn phải đồng nhất với nhau.

VD: Nếu HĐ thứ nhất có mã KH, mã danh bộ; 2 HĐ còn lại có mã KH và mã danh bộ; tuy nhiên mã KH lại không đồng nhất ở cả 3 Hóa đơn thì nhập mã danh bộ nếu mã danh bộ là đồng nhất trên 3 HĐ

Không

Nội dung chính cần thông báo/ cập 

nhật

Nội dung chính cần thông báo/ cập nhật1

CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG ĐANG CÓ KHOẢN VAY TẠI MCREDIT

 CHUYỂN HỒ SƠ SANG ANTIL FRANUD ĐỂ ĐIỀU TRA GIAN LẬN ĐỐI VỚI CHỤP HÌNH THAY THẾ POA KHÁC NHAU GIỮA HÌNH SALE CUNG CẤP VÀ HÌNH THỰC TẾ CỦA FV

- Trường hợp này yêu cầu Đơn vị kinh doanh chụp màn hình thể hiện thông tin lịch sử thanh toán của Khách hàng tại Mcredit từ trang web: https://mcredit.com.vn/vi/result/, kèm theo user đăng nhập và mật khẩu để Trung tâm Thẩm định & Phê duyệt có thể xác minh thông tin.

Không

12/12/2019

Toàn bộ Nhân viên Kinh doanh

HƢỚNG DẪN CÁCH NHẬP MÃ KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HÓA ĐƠN DỊCH VỤ (BF)

� Mức ƣu tiên khi nhập mã của sản phẩm BF lần lƣợt nhƣ sau:

1. Mã KH

2. Mã danh bộ

Ví dụ minh họa:

Không

02/01/2020

02/01/2020

3. Mã ID KH

� Diễn giải chi tiết các trường hợp như sau:



4 Ngày hiệu lực áp dụng

5 Bộ phận/ đối tượng ảnh hưởng trực tiếp

IV HƢỚNG DẪN CUNG CẤP HÌNH ẢNH ĐƢỢC MIỄN CHỨNG TỪ TẠM TRÚ (POA) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LƢƠNG (SC) VÀ SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ (LIC) 

Nội dung chính cần thông báo/ cập nhật

Mẫu 1

Mẫu 2

2 Chi tiết trong tập tin đính kèm

3 Ngày thông báo

4 Ngày hiệu lực áp dụng

5 Bộ phận/ đối tượng ảnh hưởng trực tiếp

V

1

1

23/11/2019

Toàn bộ Nhân viên Kinh doanh

HƢỚNG DẪN CUNG CẤP HÌNH ẢNH ĐƢỢC MIỄN CHỨNG TỪ TẠM TRÚ (POA) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LƢƠNG (SC) VÀ SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ (LIC) 

BP Đào tạo gửi đến anh/chị thông tin v/v sửa đổi một số sản phẩm cho vay tiền mặt tại SHB FC như sau:

10/12/2019 tính từ thời điểm hồ sơ lên bƣớc thẩm định (lên DC)

Toàn bộ Nhân viên Kinh doanh

BP Đào Tạo xin gửi 2 mẫu hướng dẫn về cung cấp hình ảnh giữa sale và khách hàng tại nhà khách hàng (hình ảnh mặt tiền nhà và hình ảnh bên trong nhà) được miễn chứng từ tạm trú (POA) đối với sản 

phẩm lương (SC) và sản phẩm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (LIC) 

Không

22/11/2019

Nội dung chính cần thông báo/ cập 

nhật

1.      Miễn chứng từ tạm trú (POA) đối với sản phẩm Lƣơng (SC) và sản phẩm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (LIC) nhƣ sau:

- Khách hàng được miễn POA đối với sản phẩm hưởng lương và sản phẩm cho vay trên Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi khách hàng cung cấp một trong các hồ sơ/giấy tờ sau:

         Phƣơng án 1: Khách hàng cung cấp màn hình 1414 sim Viettel chính chủ đã hoạt động từ 4 tháng trở lên, hoặc

         Phƣơng án 2: Cung cấp hình chụp giữa sale và khách hàng tại nhà khách hàng (hình ảnh mặt tiền nhà và hình ảnh bên trong nhà) + định vị địa chỉ nhà khách hàng.

         Trường hợp khách hàng cung cấp màn hình chụp 1414 nhưng không thỏa điều kiện trên thì CA thực hiện trả hồ sơ về ĐVKD yêu cầu cung cấp theo phương án 2 để được miễn 

POA.

Lưu ý: 



2 Chi tiết trong tập tin đính kèm

3 Ngày thông báo

4 Ngày hiệu lực áp dụng

5 Bộ phận/ đối tượng ảnh hưởng trực tiếp

1
Nội dung chính cần thông báo/ cập 

nhật

13/11/2019

14/11/2019

Toàn bộ Nhân viên Kinh doanh

         Trường hợp KH cung cấp màn hình chụp 1414 thỏa điều kiện nhưng khi thẩm định kết quả không thỏa điều kiện thì CA thực hiện trả hồ sơ về ĐVKD yêu cầu cung cấp theo 

phương án 2 để được miễn POA.

         Ảnh chụp mặt tiền nhà và bên trong nhà phải thấy đủ cả NVKD và khách hàng trong bức hình, NVKD mặc đồng phục, đeo thẻ theo đúng quy định.

         Ảnh chụp mặt tiền nhà phải thấy rõ mặt trước của ngôi nhà, biển số nhà (nếu có), quang cảnh bên ngoài ngôi nhà, nhìn thấy được 1 số nội thất trong nhà, một số đặc điểm nhận 

dạng của ngôi nhà

         Trường hợp ảnh chụp không thỏa yêu cầu trên, CA trả về ĐVKD yêu cầu cung cấp lại.

KHÔNG




