
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

• Là công dân Việt Nam

• Tuổi từ 20 – 59 tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị
vay (Sản phẩm PCL độ tuổi từ 18 – 59) 

• Có Hộ Khẩu trên 63 tỉnh thành Việt Nam

• Sinh sống và làm việc tại khu vực hoạt động
của SHB Finance

• Thu nhập trung bình ≥ 3 triệu/tháng

• Mục đích vay tiêu dùng

• Không có nợ xấu & có thiện chí trả nợ



ĐỐI TƯỢNG KHÔNG HỖ TRỢ VAY VỐN

• Độ tuổi < 20, > 59 (Sản phẩm PCL độ tuổi < 18) 

• Khoản vay > 70 triệu đồng

• Không sinh sống và làm việc tại các khu vực
hoạt động của SHB Finance

• Thu nhập trung bình < 3 triệu đồng/tháng

• Các ngành nghề đặc thù



7 DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH

KHÁCH HÀNG HƯỞNG 
LƯƠNG

KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
HÓA ĐƠN DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG TỰ DOANH  
KHÁCH HÀNG CUNG CẤP 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

KHÁCH HÀNG CUNG CẤP 
HÓA ĐƠN VIỄN THÔNG

SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN 
HÀNG CUNG CẤP HỘ CHIẾU



SẢN PHẨM SC – SC A, SC B
SC A SC B

Hạn mức vay 10 triệu – 70 triệu

Thu nhập TB 3 

tháng gần nhất
Tối thiểu 4 triệu đồng

Hạn mức vay

tối đa
7 lần lương 6 lần lương

Lãi suất/năm 38% 48%

Thời hạn vay 12 tháng -36 tháng

Điều kiện bổ

sung

1: KH cung cấp một trong những giấy tờ chứng

minh công việc sau :

- Hợp đồng lao động (thời hạn ≥ 1 năm)/ 

- BHYT có thể hiện tên công ty

- Sao kê lương 3 tháng có thể hiện 1 trong 3 tháng

đầy đủ tên công ty trả lương

- Xác nhận công tác

- BH sức khỏe do DN mua và có tên của công ty 

mua bảo hiểm

1: KH cung cấp một trong những giấy tờ chứng

minh công việc sau :

- Lương chuyển khoản: áp dụng tương tự CAT A

- Lương tiền mặt : bảo hiểm y tế bắt đầu bằng các

đầu ngữ : DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, HD, CA, CY, 

QN hoặc BH Sức khỏe do DN mua và có tên của

công ty mua BH

Lương bình quân tối thiểu ≥ 4 triệu

(Trường hợp KH nhận lương chuyển khoản với mức thu 

nhập tối thiểu mỗi tháng trong 3 tháng gần nhất ≥ 8 triệu 

đồng được giảm 3% lãi suất) tùy thẩm định duyệt .Cập
nhật

2: Giấy tờ chứng minh thu nhập: Sao kê lương, hoặc bảng lương, hoặc xác nhận lương 3 tháng gần

nhất, hoặc Xác nhận lương theo biểu mẫu MB01/QĐ.DV2200

3: Giấy tờ POA (tạm trú):  trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú



SẢN PHẨM SC – SC A, SC B

SC A SC B

Hạn mức vay 33,44 triệu

Thu nhập TB 3 

tháng gần nhất
Tối thiểu 4 triệu đồng

Hạn mức vay

tối đa

8 lần trên lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu: 4.180.000

Lãi suất/năm 38% 48%

Thời hạn vay 12 tháng -36 tháng

Điều kiện bổ

sung

1: KH cung cấp một trong những giấy tờ chứng minh công việc sau :

- BHYT có thể hiện tên công ty

- Trường hợp thẻ bảo hiểm không thể hiện tên công ty, bổ sung giấy tờ sau:

• Thẻ nhân viên của khách hàng. Chấp nhận thẻ nhân viên là thẻ giấy có đóng dấu công ty/ thẻ ép plastic; 

hoặc

• Bảo hiểm sức khỏe do tổ chức/doanh nghiệp nơi khách hàng làm việc mua cho cán bộ nhân viên và có

thông tin tên công ty mua bảo hiểm; hoặc

• HĐLĐ từ 12 tháng trở lên và còn hiệu lực tối thiểu 1 tháng hoặc những giấy tờ tương đương.

2: Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú



SẢN PHẨM SC – SC HI

SC HI

Hạn mức vay 10 triệu – 30 triệu

Thu nhập TB 3 

tháng gần nhất
Tối thiểu 3 triệu đồng

Hạn mức vay

tối đa
8 lần lương

Lãi suất/năm 50%

Thời hạn vay 12 tháng - 36 tháng

Điều kiện bổ

sung

1: KH chỉ cần cung thẻ BHYT:

- Bảo hiểm y tế bắt đầu bằng các đầu ngữ : DN, XH, CH, NN, TK, HC, XK, QN, CA, CY

- Không cần thể hiện tên công ty

2. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ

thường trú .



SẢN PHẨM HCL – HCL02, HLC01
HCL02

(Không áp dụng tại Miền Bắc)

HCL01

Hạn mức vay 20 triệu – 70 triệu

Lãi suất/năm 38% 40%

Thời hạn vay 12 tháng -36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

Điều kiện bổ sung

KH cung cấp một trong các giấy tờ sau:

 Giấy đăng ký kinh doanh từ 24 tháng

 Hợp đồng thuê sạp chợ đã trả tiền thuê trước tối thiểu 2 năm

 Hợp đồng thuê sạp chợ đã hoạt động được 2 năm và còn thời hạn ít nhất 4 tháng

 Chủ quyền sạp chợ

 Biên lai nộp thuế môn bài từ 12 trở lên

 Mã số thuế hoạt động từ 24 tháng trở lên (tra cứu trên mạng cung cấp hình tra cứu)

Địa chỉ cư trú hiện tại là địa chỉ Hộ

khẩu hoặc là địa điểm kinh doanh



SẢN PHẨM HCM – HCM02, HCM01

HCM02 HCM01

Hạn mức vay 20 triệu – 60 triệu 15 triệu – 40 triệu

Lãi suất/năm 43% 48%

Thời hạn vay 12 tháng -36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

Điều kiện bổ sung

KH cung cấp một trong các giấy tờ sau:

 Giấy đăng ký kinh doanh từ 12 đến dưới 24 tháng

 Hợp đồng thuê sạp chợ đã trả tiền thuê trước tối thiểu dưới 2 năm và tối thiểu 06 tháng.

 Hợp đồng thuê sạp chợ đã hoạt động được 1 năm và còn thời hạn ít nhất 4 tháng

 Biên lai nộp thuế môn bài từ 6 đến 12 tháng

 Mã số thuế hoạt động từ 12 tháng đến dưới 24 tháng (tra cứu trên mạng cung cấp màn hình

tra cứu)

Địa chỉ cư trú hiện tại là địa chỉ Hộ khẩu

hoặc là địa điểm kinh doanh



SẢN PHẨM BF

BF04 BF03
BF02

(Tạm dừng)

BF01

(Tạm dừng)

Hạn mức vay 10 triệu – 50 triệu 10 triệu – 40 triệu 10 triệu – 30 triệu 09 triệu – 20 triệu

Lãi suất/năm 48% 50% 55% 60%

Thời hạn vay 12 tháng-36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

TB Hóa đơn điện
Hoặc

≥ 800k 500k - <800k 350k – <500k 150k – <350k

≥ 400k ≥ 300k ≥ 200k ≥ 100kTB Hóa đơn nước

Điều kiện bổ sung

KH cung cấp một trong những giấy tờ sau:

- Mã KH và bản sao hóa đơn dịch vụ 3 tháng gần nhất

- Mã KH và hình chụp màn hình tra cứu, mật khẩu và đường link để tra cứu hóa đơn

điện tử trên website có thể hiện thông tin 3 tháng gần nhất.

- Mã KH, 1 hóa đơn dịch vụ 3 tháng gần nhất, xác nhận hóa đơn của doanh nghiệp cung

cấp dịch vụ điện/nướcvề giá trị hóa đơn 3 tháng gần nhất

Lưu ý : 

- Đối với hóa đơn điện bắt buộc ≥ 100k

- Đối với hóa đơn nước bắt buộc ≥ 80k

- Kỳ thanh toán gần nhất trên hóa đơn dịch vụ có hiệu lực 45 ngày



SẢN PHẨM LIC - HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
LIC03 LIC02 LIC01

Mức vay 15 triệu – 70 triệu 10 triệu – 50 triệu 10 triệu – 30 triệu

Lãi suất/năm 36% 42% 46%

Thời hạn vay 12 – 36 tháng

Phí bảo hiểm khoản vay 5.5%

Hóa đơn bảo hiểm ≥ 6 triệu 3 triệu - < 6 triệu ≥ 3 triệu

Thời gian tham gia BH ≥ 12 Tháng ≥ 12 Tháng ≥ 6 Tháng

Điều kiện bổ sung

KH cung cấp những giấy tờ sau:

1. HĐ bảo hiểm nhân thọ

2. Biên lai đóng phí:

Biên lai đóng phí quý/năm nếu KH đóng theo quý/năm hoặc biên lai đóng phí 3 tháng

gần nhất hoặc in sao kê chi tiết tài khoản thể hiện chi tiết giao dịch nộp phí bảo hiểm.

3. Giấy tờ POA (tạm trú): trong trường hợp KH sinh sống khác Quận/huyện/tỉnh/TP 

so với địa chỉ thường trú .

Lưu ý: Trường hợp KH cung cấp được User, Password tra cứu trên trang web của

công ty BHNT thể hiện trên hợp đồng bảo hiểm mà NVKD chụp thể hiện rõ thông tin 

KH (vợ/chồng) thời hạn hợp đồng, kỳ đóng phí, số tiền đóng phí thì miễn cung cấp

HĐ bảo hiểm và hóa đơn



5. SẢN PHẨM MBIL – HÓA ĐƠN VIỄN THÔNG  

MBIL
Khoản vay cao

Lãi suất ưu đãi

Thủ tục đơn giản

MBIL

Loại hóa đơn áp dụng

Dịch vụ Internet

Truyền hình số

Điện thoại cố định

Điện thoại đi động trả sau

Đối tượng KH

KH hoặc vợ/chồng KH hoặc người thân KH cùng Hộ

Khẩu đứng tên trên Hợp đồng mua bán
KH đúng tên trên hóa đơn viễn thông

- KH đã sử dụng dịch vụ của Đơn vị cung cấp tối thiểu 6 tháng kế từ ngày nộp hồ sơ lên

hệ thống lần đầu

- KH hoặc vợ/chồng/người thân khách hàng đứng tên trên hóa đơn, yêu cầu khách hàng 

sinh sống tại địa chỉ hóa đơn và địa chỉ hóa đơn là địa chỉ hộ khẩu.

Một Hợp Đồng Viễn Thông – Một Khoản vay



SẢN PHẨM MBIL – HÓA ĐƠN VIỄN THÔNG
MBIL

Số tiền cho vay 10 – 50 triệu

Lãi suất 58%

Giá trị TB hóa đơn

3 tháng gần nhất
≥ 70,000

Thu nhập tối

thiểu/tháng
3 triệu đồng

Giá trị hóa đơn tối

thiểu/tháng
≥ 50,000

Hạn mức cho vay 200 x giá trị hóa đơn bình quân 3 tháng

Thời hạn cho vay 12-36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

Điều kiện bổ sung

KH cung cấp một trong những giấy tờ sau:

- Mã KH và hình chụp màn hình tra cứu, mật khẩu và đường link để tra cứu hóa đơn điện tử trên

website có thể hiện thông tin 3 tháng gần nhất và ngày hiệu lực hợp đồng cách tối thiểu 6 tháng

- Hóa đơn đóng phí theo nửa năm/năm thể hiện ngày đóng phí cách tối thiểu 6 tháng

- Hóa đơn đóng phí 3 tháng gần nhất; hoặc 1 hóa đơn đóng theo quý gần nhất + hợp đồng mua bán

có ngày hiệu lực cách tối thiểu 6 tháng/1 hóa đơn cách tối thiểu 6 tháng

- 1 hóa đơn đóng phí trong 3 tháng gần nhất + Đơn xin xác nhận theo biểu mẫu MB01/QĐ 

2201/2018/QĐ – TGĐ (hoặc xác nhận của công ty cung cấp dịch vụ)



SẢN PHẨM BKAC – BKAC 01, BKAC 02 

BKAC 01 BKAC 02

Số tiền cho vay 10 – 50 triệu 10 – 60 triệu

Lãi suất/năm 46% 43%

SDBQ tính theo 4 

tháng
SDBQ tài khoản ≥ 2 triệu SDBQ tài khoản ≥ 4 triệu

SDBQ tối thiểu mỗi

tháng
1 triệu 2 triệu

Hạn mức tối đa

tính theo SDBQ
10 x SDBQ 4 tháng

Thời hạn vay 12 tháng -36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

Điều kiện bổ sung

Khách hàng cung cấp:

1. Sao kê tài khoản ngân hàng 04 tháng gần nhất

2. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác Quận/huyện/tỉnh/TP so với

địa chỉ thường trú .

- Lưu ý: Cách xác định SDBQ tài khoản trong 04 tháng và SDBQ tài khoản mỗi tháng như

sau:

SDBQ của 1 tháng = (giao dịch ghi có lớn nhất “Max” của tháng + giao dịch ghi có nhỏ nhất

của tháng “Min”) / 2

SDBQ của 04 tháng = (SDBQ tháng thứ 1 +…+ SDBQ tháng thứ 4) / 4



8. SẢN PHẨM KH CUNG CẤP HỘ CHIẾU
PCL01

Số tiền cho vay 10 – 30 triệu

Lãi suất 50%

Thu nhập tối thiểu/tháng 3 triệu đồng

Hạn mức cho vay Số lần thị thực trong 18 tháng * giá trị thị thực ( 5tr/lần)

Thời hạn cho vay 12-36 tháng

Phí bảo hiểm 5,5%

Điều kiện bổ sung

1. Hộ chiếu mang tên khách hàng và

Hình chụp câu cam kết: “Đã đối chiếu và kiểm tra đầy đủ những trang có thông tin 

trên Hộ chiếu”, ký tên, họ tên NVKD/Courier, ngày tháng năm đối chiếu hồ sơ (Ghi 

trên tờ giấy trắng)

1. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP 

so với địa chỉ thường trú.



1. PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

• NVKD là người viết trên Phiếu thông tin

• Được sửa tối đa 5 trường thông tin (không bao

gồm Họ & Tên KH, CMND, chữ ký) và NVKD/ nhân

viên thu nhận hồ sơ được phép ký nháy ngay phần

sửa thông tin.

• Tuyệt đối không dùng bút xóa để chỉnh sửa thông

tin. Chỉ được phép gạch ngang thông tin sai và viết

lại thông tin đúng.

Lưu ý: Viết bút mực xanh đồng nhất, các chữ ký phải

trùng khớp với nhau.



2. ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY 

• Khách hàng là người viết trên đơn vay

• Được sửa tối đa 3 trường thông tin

• Khách hàng ghi: “Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý” ở

phần cam kết bên vay, ghi ngày tháng năm, ký và

ghi rõ họ tên

• Khách hàng phải ký ở góc phải phía dưới tất cả

các trang của Hợp đồng, trừ trang đã có chữ ký

khách hàng

• Tuyệt đối không được dùng bút xóa

Lưu ý: Viết bút mực xanh đồng nhất, các chữ ký phải

trùng khớp với nhau.



• Lãi suất cho vay tối đa: Điền lãi suất % tháng tương

đương lãi suất % năm theo bảng quy đổi

2. ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY 



3. CHỨNG MINH NHÂN DÂN

CMND MẶT TRƯỚC CMND MẶT SAU

• Chụp mặt trước và mặt sau CMND. Đối với CMND 9 số, phải chụp full viền ép plastic

• PHẢI thấy rõ thông tin: Số CMND, họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, mộc đóng trên

hình, ngày tháng năm cấp CMND và nơi cấp

• CMND phải thỏa điều kiện so sánh ¾ với hộ khẩu



PHÁT SINH VÀ CÁCH XỬ LÝ CMND

Lưu ý: Từ ngày nhận Đơn đề nghị vay đến ngày hết hạn CMND phải trên 1 tháng (ngày hết

hạn sau 15 năm từ ngày cấp).

STT PHÁT SINH BẤT THƯỜNG CÁCH XỬ LÝ

1
Số CMND 12 số và Hộ khẩu không có số

CMND cũ

Giấy xác nhận số CMND; hoặc

Bảng photo CMND cũ hoặc cung cấp giấy tờ thứ

cấp có số CMND cũ

2
Họ và tên mờ, địa chỉ, sinh ngày, số CMND

có từ 1 số không xác định
Cung cấp CMND mới

3
Số CMND mờ 1 phần mà vẫn xác định

được

Passport/Giấy ĐK kết hôn; hoặc Sao y CMND

(90 ngày)

4
Sóng trên CMND bị mờ/ mất 1 phần hoặc

biến dạng
Cung cấp CMND mới

5
Hình ảnh trên CMND mờ, không nhận diện

được KH/ biến dạng không nhận ra KH
Cung cấp CMND mới

6 Ngày/tháng/năm sinh không có thực Cung cấp CMND mới



4. HỘ KHẨU
• Chụp hình sổ HK thấy rõ các thông tin: Số sổ HK, Địa chỉ, Chủ hộ, Khách hàng, các trang

có chữ, trang trắng liền kề và trang 14, 15, 16 (Đối với HK gốc)

• Đối với HK photo công chứng thì: còn hiệu lực trong 90 ngày và sử dụng nguyên cuốn.

• Hộ khẩu có 2 quyển: chụp hình cả 2 quyển.

SỔ HK XANH SỔ HK ĐỎ



PHÁT SINH VÀ CÁCH XỬ LÝ HỘ KHẨU

STT SAI LỆCH GIỮA HK VÀ CMND CÁCH XỬ LÝ

1 Số CMND Xác nhận Cơ quan nhà nước

2 Ngày tháng sinh Dùng “Sinh ngày” – CMND

3 Năm sinh
Bổ sung giấy khai sinh, nếu giấy khai sinh

khác CMND thì yêu cầu làm lại CMND

4 Họ tên

Bổ sung giấy khai sinh/ đăng ký kết hôn/hộ

chiếu/giấy phép lái xe, nếu các giấy tờ này

khác CMND thì yêu cầu làm lại CMND

5
CMND có ngày, tháng, năm sinh nhưng HK chỉ

có năm sinh hoặc ngược lại
Dùng ngày, tháng, năm CMND hoặc HK

6
CMND và HK chỉ có năm sinh, những chứng từ

khác có ngày, tháng sinh
Ngày 01 tháng 01

7 CMND và HK chỉ có năm sinh Ngày 01 tháng 01



5. SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Gồm 2 phần: 

• Mô tả đường đi bằng hình ảnh (minh họa bên dưới) 

• Diễn giải bằng chữ



6. HÌNH ẢNH

Hình ảnh chính diện KH 1 Hình KH đứng trước
cửa hàng kinh doanh

1 Hình KH đứng trong
cửa hàng tự doanh thể

hiện hàng hóa kinh doanh

Nhân viên kinh doanh khi chụp hình cùng KH phải:

- Đeo thẻ nhân viên (hình chụp phải thấy được

dây đeo và thẻ hình nhân viên SHB FC), hoặc

- Mặc áo đồng phục của SHB FC, hoặc

- Vừa mặc áo đồng phục SHB FC vừa đeo thẻ

nhân viên.



1.1 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

• HĐLĐ có thời hạn ≥ 12 tháng và còn hiệu lực

tối thiểu 1 tháng;

• Thể hiện đầy đủ thông tin công ty và địa chỉ

công ty và chữ ký và chức danh người đại diện

ký hợp đồng

• Thể hiện đầy đủ thông tin về Họ tên, số CMND,

Năm sinh, địa chỉ liên lạc và chữ ký người lao

động

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng;

• HĐLĐ nhiều hơn 2 trang và in trên 2 tờ riêng

thì phải có đóng mộc giáp lai;



1.2 SAO KÊ TÀI KHOẢN (LƯƠNG)

• Thể hiện đầy đủ thông tin KH;

• Có mộc tròn Ngân hàng phát hành;

• Nếu có nhiều trang phải có mộc giáp lai giữa các trang

Note: chấp nhận dấu của " Phòng giao dịch khách

hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng"

Lấy sao kê 3 tháng n-1, n-2, n-3;

Trước ngày 15 hàng tháng, có thể lấy sao

kê 3 tháng n-2, n-3, n-4



1.3 BẢNG LƯƠNG/PHIẾU LƯƠNG/XÁC NHẬN 

LƯƠNG

Xác nhận thu nhập/Xác nhận lương:

• Thể hiện đầy đủ thông tin người sử dụng lao

động và người lao động;

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng;

• Xác nhận bên sử dụng lao động



1.4 ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Đơn xác nhận công tác/

Đơn xác nhận thời gian làm việc:

• Thể hiện đầy đủ thông tin người sử dụng lao

động và người lao động;

• Thông tin bị tẩy xóa phải có mộc xác nhận;

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng;

• Xác nhận bên sử dụng lao động.

Ngày xác nhận không quá 30 ngày so với

ngày trên Đơn vay.



1.5 QUYẾT ĐỊNH

Dùng trong Cơ quan Nhà nước/Trường

học/Bệnh viện/các cơ quan hành chính

công…. bao gồm:

• Quyết định Bổ nhiệm

• Quyết định Nâng lương

• Quyết định Biên chế

• Định biên



2. THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Thể hiện đầy đủ thông tin, Mộc dấu, chữ ký nơi phát hành thẻ.

Lưu ý:

1. Mã thẻ BHYT phải bắt đầu bằng: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, QN, CA, CY, HD

2. Thẻ còn thời hạn so với ngày trên Đơn vay.



3. BẢO HIẾM SỨC KHỎE

• Thể hiện tên công ty mua bảo

hiểm

• Thẻ còn thời hạn so với ngày trên

đơn vay



4. HÓA ĐƠN ĐIỆN/NƯỚC

HÓA ĐƠN ĐIỆN HÓA ĐƠN NƯỚC

• Thấy rõ, đầy đủ các thông tin trên hóa đơn

• Có thể sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy

• Hóa đơn Điện/Nước phải là hóa đơn tại địa chỉ Khách hàng sinh sống

• Địa chỉ trên hóa đơn phải có ít nhất 2 trong số các tiêu chỉ sau: số nhà, đường, thôn/ấp/khu/phố/làng/bản/khóm, 

Phường/xã/thị trấn, Quận/huyện



5. GPĐKKD HỘ KINH DOANH 

• GPKD phải có chữ HỘ KINH 

DOANH

• Thể hiện đầy đủ thông tin

• Dấu tròn xác nhận của Cơ quan

chức năng



6. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

• Thấy rõ các thông tin KH hoặc

vợ/chồng KH

• Thể hiện rõ thời hạn hợp đồng, kỳ

đóng phí, số tiền đóng

• Đầy đủ chữ ký,dấu mộc của Công

ty bán bảo hiểm



7. SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

• Thể hiện đầy đủ thông tin KH;

• Có mộc tròn Ngân hàng phát hành;

• Nếu có nhiều trang phải có mộc giáp lai giữa các trang

• Sao kê từ ngày 01 đến ngày cuối của tháng:

Sao kê được tính từ ngày 01 của tháng N-4 đến ngày cuối

của tháng N-1

• Sao kê phải có giao dịch ghi có và được chấp nhận liên

tục trong 4 tháng

• Hiệu lực 30 ngày tính từ ngày sao kê đến ngày làm hồ

sơ vay.

Note: chấp nhận dấu của " Phòng giao dịch khách

hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng"



9. HỘ CHIẾU

- KH là người có tên trên hộ chiếu

- Hộ chiếu còn hiệu lực và KH có xuất, nhập cảnh tối

thiểu 2 lần trong 18 tháng gần nhất tính đến thời điểm

KH nộp HSĐNVV

- Chụp ảnh hộ chiếu thể hiện các trang: Trang bìa, trang

có thông tin KH, các trang có thông tin KH trong 18

tháng gần nhất

- Trường hợp KH thay đổi sổ hộ chiếu do HC cũ hết hạn

và Hộ chiếu mới KH còn hiệu lực thì chấp nhận hộ chiếu

cũ trước đó có thông tin xuất nhập cảnh (thể hiện chính

xác thông tin KH giữa hộ chiếu cũ và mới) cách tối thiểu

18 tháng kể từ ngày nộp đơn đề nghị vay vốn)



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. GIỚI THIỆU VỀ SHB FINANCE

2. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

3. CÁC QUY TẮC CHỨNG TỪ

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

5. CÁC QUY ĐỊNH, THỦ TỤC SAU VAY

6. PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN VÀ QUY 
TẮC ỨNG XỬ



HỆ THỐNG Process Maker
(LOS)



HỆ THỐNG Process Maker

Đường dẫn: http://dsa.shbfinance.com.vn

Đăng nhập : Ghi mã code, mật khẩu và nhấn vào phần “Login” 

http://dsa.shbfinance.com.vn/


BƯỚC 1: KHỞI TẠO HỒ SƠ

Chọn sau đó click vào khi đó phần
Process Information sẽ có thể click vào được



KHỞI TẠO THÔNG TIN

Khi tick vào Star case thì hệ
thống sẽ hiển thị như hình
bên: 

4. Nhập những thông tin cơ
bản của KH

5. Khi nhập đầy đủ thông tin 
thì chọn Hoàn thành để
chuyển sang màn hình
Upload chứng từ

Lưu ý: những phần có đấu * 
là bắt buộc phải nhập thông
tin

4

5



UPLOAD HỒ SƠ VÀ CHUYỂN SALE LEAD XÁC NHẬN

6. Sale chọn Upload chứng từ theo
quy định của từng sản phẩm.

7. Sau đó chọn Hoàn thành

8. Sau khi chọn hoàn thành hệ thống
sẽ hiện cửa sổ như hình dưới thì
sales Click vào Continue => hồ sơ
sẽ được chuyển sang Sale Lead 
xác nhận.

6

7

8



NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN CHỨNG TỪ

Tên file chứng từ gồm 3 phần: [viết tắt tên loại chứng từ] + [ _ ] + [ tên khách hàng]

Ví dụ: HK_NGUYỄN VĂN A, trong đó HK là viết tắt của hộ khẩu.



BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Để kiểm tra các hồ sơ trả về yêu cầu bổ sung, chọn:

1. Thư mục “Inbox”

2. Chọn hồ sơ yêu cầu bổ sung cần xem

Lưu ý:Trạng thái (Task) yêu cầu bổ sung là “ Sale Input Data And Upload Document - Return “

1 2



BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

3. Xem tên bộ phận trả về yêu cầu bổ sung

4. Xem nội dung yêu cầu bổ sung

3

4



BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Kiểm tra và tiến hành bổ sung:

5. Chọn Hoàn thành

5



BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Kiểm tra và tiến hành bổ sung:

6. Đưa chứng từ mới vào hệ thống theo yêu cầu bổ sung

7. Chọn Hoàn Thành

8. Chọn Continue

6

7

8

Lưu ý: nếu Sale bỏ qua bước chọn continue, hồ sơ sẽ không chuyển lên Sale Lead được.



HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

GIẢI NGÂN QUA NGÂN HÀNG SHB
Không tốn phí

GIẢI NGÂN QUA SỐ TÀI KHOẢN CỦA KH TẠI NGÂN HÀNG BẤT KỲ 

KH tự chịu chi phí giải ngân

1

2

3 GIẢI NGÂN QUA KÊNH CHI HỘ CÓ LIÊN KẾT VỚI SHB FINANCE
KH tự chịu chi phí giải ngân



HÌNH THỨC THANH TOÁN

THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Khách hàng tự chịu phí dịch vụ

THANH TOÁN QUA BƯU ĐIỆN

12,000 VNĐ/lần giao dịch

THANH TOÁN QUA ĐỐI TÁC THU HỘ (VIETTEL, MOMO, VNPOST …)

12,000 VNĐ/lần giao dịch

2

3

4

1
THANH TOÁN QUA SHB

12,000 VNĐ/lần giao dịch



THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Tên người thụ hưởng : Công Ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

2. Số tài khoản thụ hưởng : 1111686868

3. Ngân hàng thụ hưởng : Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – CN Hàn Thuyên

4. Tỉnh/Thành Phố : HN

5. Nội dung : Họ và tên _ số hợp đồng _ số CMND/CCCD

Điền đầy đủ vào thẻ và đưa cho Khách hàng



CÁC KHOẢN PHÍ ÁP DỤNG

PHÍ GIẢI NGÂN VÀ

PHÍ THANH TOÁN KHOẢN TRẢ HÀNG THÁNG

(Khách hàng tự trả phí giải ngân và phí trả hàng tháng)

LÃI CHẬM TRẢ

Lãi chậm trả đến dư nợ lãi quá hạn: 10%/năm
Lãi chậm trả trên dư nợ gốc quá hạn: 150% lãi suất cho vay trong thời hạn tại

thời điểm chuyển nợ quá hạn.

PHÍ TẤT TOÁN (TRẢ NỢ) TRƯỚC HẠN 

Phí phạt khi khách hàng muốn tất toán khoản vay trước thời hạn hợp đồng.

Điều kiện: - Khách hàng đã thanh toán dưới 6 kỳ: 5% Dư nợ còn lại

- Khách hàng đã thanh toán hơn 6 kỳ: 4% Dư nợ còn lại



KIỂM TRA BẢN CỨNG GỬI VỀ PHÒNG QLHĐ

Lưu ý: Phòng Quản lý hợp đồng (CP) phải nhận được các chứng từ giải ngân trong vòng 10 ngày kể từ khi hồ

sơ chuyển trạng thái trên Process Maker. Quá số ngày trên, nếu phòng CP chưa nhận được NVKD sẽ bị phạt,

đình chỉ code và tạm giữ hoa hồng.

LOẠI GIẤY TỜ SL THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA

Đề nghị vay vốn kiêm

Hợp đồng cho vay
1

Kiểm tra lại các thông tin như: Chữ ký của Khách hàng (Ký nháy từng trang và ký

ghi rõ họ tên) và của NVKD.

Lưu ý: Đơn vay gửi về phải trùng với Đơn vay trên hệ thống, không có dấu

hiệu chỉnh sửa thông tin

Phiếu thông tin 

Khách hàng
1

Bản chính, Khách hàng  ký, ghi rõ họ tên ở phần Khách hàng, trang khác ký nháy

NVKD ký, ghi rõ họ tên chỗ dành cho nhân viên SHB Finance

Danh mục bưu phẩm 1 Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn trước khi gửi về




