
MAFC Training Team

SẢN PHẨM

Đối tượng

Độ tuổi

Thu nhập

Thời hạn vay của HĐTD (A) ≥ 12 tháng Thời hạn vay của HĐTD (A) < 12 tháng Thời hạn vay của HĐTD (A)  ≥ 12 tháng Thời hạn vay của HĐTD (A) < 12 tháng

Nhóm NEW SIMPLE

Scheme 328 327 326 325 329

Lãi suất 45% 55% 49%

10 - 70tr (trừ phía Bắc)

Kỳ hạn

Điều kiện

tín dụng

Cư trú

Hộ khẩu

Địa điểm làm việc

Hồ sơ vay

LƯU Ý

Điều kiện

sản phẩm

+ KV Bắc 1: Thời điểm nộp hồ sơ, HĐTD hiện tại (A) đã thanh toán ≥ 9 kỳ & phải duy trì ≥ 9 tháng

+ Các kv khác: Thời điểm nộp hồ sơ, HĐTD hiện tại (A) đã thanh toán ≥ 6 kỳ & phải duy trì ≥ 6 tháng

Đồng thời thỏa 1 trong các trường hợp dưới đây:

VAY TÍN CHẤP ĐẶC THÙ

THEO HĐTD CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC - UCCC

Có hợp đồng tín dụng (HĐTD) vay tín chấp tại các tổ chức tín dụng (TCTD) mà MAFC chấp nhận

20 - 60 (tuổi hiện tại + Kỳ hạn vay, không quá 60)

≥ 3tr (net) theo lời khai KH

• CMND/CCCD + sổ HK + POA + Màn hình TTTB

• Đối với nhóm New Mover & Normal: 

- Hợp đồng tín dụng, hoặc Lịch thanh toán khoản vay (chấp nhận bản điện tử), hoặc Cung cấp user & pass để tra cứu thông tin khoản vay

• Đối với nhóm Simple:

- Ảnh chụp, hoặc Màn hình chụp tra cứu khoản vay từ web/ MB App của HĐTD, hoặc Lịch thanh toán khoản vay hiện tại 

- Hóa đơn thanh toán HĐTD A của tháng gần nhất

• Tại thời điểm ký hợp đồng giải ngân ở MAFC: KH phải nộp thêm Xác nhận tất toán các khoản vay còn hiệu lực khác (chỉ áp dụng nhóm New Mover)

+ Điều kiện về EMI:

• Nhóm New Mover: EMI tại MAFC ≤ 120% * EMI của HĐTD A

• Nhóm New Normal & Simple: EMI tại MAFC ≤ EMI của HĐTD A

+ Tại HD Saison

• Chấp nhận hình chụp tra cứu khoản vay trên web & đặt mặc định các thông số sau: Khoản vay ban đầu 25tr, Kỳ hạn vay 18 tháng

• NVKD phải ghi chú lại ngày ký HĐ/ngày giải ngân của HĐTD của KH trên Đề nghị vay vốn

+ Tại FE Credit: Chấp nhận liên hồng thay cho HĐTD

+ Chấp nhận HĐTD ko có mộc

+ Với hồ sơ nộp qua MB App, các chứng từ Ảnh chụp, hoặc Màn hình chụp của HĐTD, hoặc Lịch thanh toán khoản vay hiện tại: Không bắt buộc ký đối chiếu

Khoản vay

10 - 30tr (trừ phía Bắc)

KV Bắc 1: 10 - 20tr

KV Bắc 2: 10 - 30tr

6 - 36 tháng (Nếu số tiền vay ≤ 20tr kì hạn tối đa 24 tháng)

6 - 18 tháng (kv phía Bắc)

24 - 36 tháng (Nếu số tiền vay ≤ 20tr kì hạn tối đa 24 tháng)

18 tháng (kv phía Bắc)

+ Tổng dư nợ của HĐTD mà KH nộp kèm bộ hồ sơ vay & HĐTD dự kiến tại MAFC:

+ Tổng dư nợ = Dư nợ của HĐTD tại thời điểm nộp hồ sơ ở MAFC + Khoản vay dự kiến tại MAFC (Chưa phí BH)

• Nhóm New Mover:Tổng dư nợ ≤ 42 * EMI của HĐTD A

• Nhóm New Simple:Tổng dư nợ ≤ 24 * EMI của HĐTD A

• Nhóm New Normal:

⟶ Tổng dư nợ ≤ 24 * EMI của HĐTD A (với Scheme 325)

⟶ Tổng dư nợ ≤ 36 * EMI của HĐTD A (với Scheme 326)

Tại 01 trong các đơn vị hành chính thuộc Danh sách triển khai Sản phẩm

Bất kỳ

Bất kỳ (Nếu địa chỉ công ty HOẶC địa chỉ kinh doanh của KH nằm ngoài danh sách triển khai sản phẩm: Khoản vay tối đa < 20 triệu, chưa bao gồm phí BH)

1. HĐ A còn lại 1 kỳ thanh toán

2. HĐ A đã tất toán (Thời gian tất toán ≤ 6 tháng tính đến thời điểm nộp hs ở MAFC)

3. KH cam kết tất toán toàn bộ HĐTD đang còn hiệu lực trước khi giải ngân ở MAFC

⟶ Không có khoản vay nào còn hiệu lực ở TCTD khác (trừ HĐ A)

1. HĐ A vẫn còn hiệu lực

2. HĐ A đã tất toán (Thời gian tất toán ≤ 6 tháng tính đến thời điểm nộp hs ở MAFC)

⟶ Có thể có khoản vay còn hiệu lực ở TCTD khác

NEW MOVER NEW NORMAL

60%


