
Tiêu chí

NO. Tiêu chí UCCC PROMO Phải thỏa tiêu chí (1) & (2)

Thỏa 1 trong các trường hợp dưới đây

a - HĐTD A còn lại 1 kỳ thanh toán;

b - HĐTD A đã tất toán. Thời gian tất toán tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ vay mới tại MAFC ≤ 6 tháng;

c - Nếu HĐTD A còn hiệu lực > 1 kỳ,  KH cam kết tất toán toàn bộ 

HĐTD có hiệu lực (bao gồm HĐTD A) trước khi giải ngân khoản 

vay tại MAFC 

2
Thời điểm giải 

ngân tại MAFC

KH không có khoản vay nào còn hiệu lực tại TCTD khác (không 

bao gồm HĐTD A đối với trường hợp 1-a)

Điều kiện về lịch sử tín 

dụng

Điều kiện về Tổng dư nợ 

(của HĐTD mà KH nộp 

trong bộ hồ sơ vay tại 

MAFC và HĐTD dự kiến 

tại MAFC)

Số tiền vay

Điều kiện về EMI 

Thời hạn vay

Lãi suất (Lãi suất thực)

Hồ sơ vay

Quy định chi tiết
Đối với HDTD A thuộc NHÓM UCCC PROMO:

+ Chỉ áp dụng cho các HDTD A thuộc CDL: mua hàng điện thoại/điện máy/hàng gia dụng/nội thất/xe đạp điện trả góp có lãi suất 0% 

VÀ

+ HĐTD A đã thanh toán >= 4 kỳ và thời gian duy trì khoản vay ≥ 4 tháng kể từ ngày HĐTD A có hiệu lực. 

Trong đó: 

Điều kiện về HĐ vay

1
Thời điểm nộp hồ 

sơ vay tại MAFC

Tại thời điểm nộp hồ sơ vay: 

_CMND/CCCD 

_Sổ hộ khẩu

_Màn hình chụp thông tin thuê bao khách hàng (TTTB gửi 1414) 

_Đối với  KH vay UCCC Normal/ UCCC Mover/ UCCC PROMO:

+ Hợp đồng tín dụng HOẶC Lịch thanh toán khoản vay hiện tại (bản điện tử được chấp nhận) HOẶC Thông tin tra cứu khoản vay trên w ebsite/ Mobile app (cung cấp user name và passw ord) 

_Chứng từ chứng minh cư trú:

+ KH hiện đang cư trú tại địa chỉ Hộ khẩu: KH phải nộp thêm Hóa đơn tiện ích của 1 trong 3 tháng gần nhất HOẶC Thẻ BHYT HOẶC Xác nhận cư trú HOẶC Xác nhận thường trú HOẶC Giấy phép lái xe.

+ KH hiện đang cư trú tại địa chỉ khác địa chỉ Hộ khẩu: KH phải nộp thêm Sổ/ Thẻ/ Giấy xác nhận tạm trú HOẶC Thẻ BHYT HOẶC Giấy phép lái xe.

Tại thời điểm ký hợp đồng vay, KH nộp thêm đầy đủ các chứng từ sau: 

_Xác nhận tất toán các hợp đồng còn hiệu lực khác -  (Chỉ yêu cầu đối với KH vay UCCC Mover và UCCC PROMO)

_Thỏa TẤT CẢ các điều kiện sau:

+ Không có Nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2) tại thời điểm nộp hồ sơ vay; VÀ

+ Không có nợ xấu (nợ nhóm 3 trở đi) trong vòng 3 năm gần nhất

Dựa trên HĐTD A: 

_Nhóm UCCC PROMO: Tổng dư nợ ≤ 42 * EMI của HĐTD A

Lưu ý:

_Tổng dư nợ =  Dư nợ của HĐTD A tại thời điểm nộp hồ sơ vay tại MAFC + Số tiền vay dự kiến tại MAFC (Chưa bao gồm Bảo hiểm)

_Nhóm UCCC PROMO:

Từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ (tương đương với code 334  sheet!IR SUM)

(Số tiền vay nêu trên CHƯA BAO GỒM số tiền cho vay để thanh toán phí BH (nếu có).)

Dựa trên HĐTD A: 

_Nhóm UCCC PROMO: EMI tại MAFC (UCCC) ≤ 200% * EMI của HĐTD A

_Nhóm UCCC PROMO: từ 6 - 36 tháng

Lưu ý: Từ 13/07/2020, Nếu số tiền vay ≤ 15 triệu VND (không bao gồm phí bảo hiểm) hoặc ≤ 15,825,000 (bao gồm phí bảo hiểm); thời gian vay tối đa là 24 tháng

Scheme UCCC promo 334: 45%/năm


