HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TUYẾN
TRÊN WEBSITE HOME CREDIT
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN
Truy cập
Cách 1: Truy cập trang https://online.homecredit.vn/
Cách 2: Truy cập trang https://www.homecredit.vn/ và chọn “Tài khoản trực tuyến”

Bước 1: Đăng nhập

➢ Nhập Tên đăng nhập
➢ Nhập Mật khẩu
➢ Chọn ô “ĐĂNG NHẬP”

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Khách quên tên đăng nhập/mật khẩu, vui lòng chọn “Quên
mật khẩu/Lấy lại tên đăng nhập” để được hướng dẫn cách thức cài đặt mật khẩu/tên
đăng nhập mới.
Bước 2: Xem chi tiết hợp đồng cần ký
Tại màn hình hiển thị sau khi đăng nhập thành công
Cách 1: Kéo đến mục “Bạn có x hợp đồng”, chọn hợp đồng cần ký và nhấn “Xem chi tiết và
ký xác nhận”

Cách 2: Chọn tài khoản ở góc phải màn hình, chọn mục “Danh sách hợp đồng chờ ký”. Màn
hình hiển thị tiếp theo sẽ tương tự ở cách 1.

Bước 3: Ký xác nhận
Tại màn hình Tóm tắt khoản vay, chọn “Xem chi tiết và ký xác nhận”

➢ Kéo đến trang cuối hợp đồng, chọn ô “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội
dung của tài liệu trên đây”
➢ Chọn “Đồng ý và ký xác nhận” để hoàn tất ký xác nhận hợp đồng

Bước 4: Nhập mã xác thực
•
•
•

Mã xác thực (gồm 6 chữ số) được gửi đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký
với Home Credit lúc làm hợp đồng vay;
Mã xác thực có hiệu lực trong 5 phút;
Nếu không nhận được mã xác thực sau 1 phút, vui lòng chọn “Gửi lại mã xác thực” để
nhận mã xác thực mới.

Bước 5: Hoàn thành
➢ Chọn “Hoàn thành” để hoàn tất ký hợp đồng trực tuyến

Lưu ý 1: Để nhận bản hợp đồng dưới định dạng PDF, nhập địa chỉ email và chọn “Gửi”.

Lưu ý 2: Để xem lại (các) hợp đồng đã ký
➢ Chọn tài khoản ở góc phải màn hình sau đó chọn mục “Hồ sơ của tôi”

Tại mục “Bạn có x hợp đồng đã ký”, chọn “Xem chi tiết hợp đồng”

HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TUYẾN
TRÊN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI HOME CREDIT
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN
Truy cập ứng dụng Home Credit Viet Nam
Chọn “Tôi đã có tài khoản”

Bước 1: Đăng nhập
➢ Nhập Tên đăng nhập
➢ Nhập Mật khẩu
➢ Chọn ô “ĐĂNG NHẬP”
Lưu ý: Trong trường hợp Quý Khách quên tên đăng nhập/mật khẩu,
vui lòng chọn “Quên mật khẩu/Tên đăng nhập” để được hướng
dẫn cách thức cài đặt mật khẩu/tên đăng nhập mới.

Bước 2: Xem chi tiết hợp đồng cần ký
➢ Tại màn hình hiển thị sau khi đăng nhập thành công
Cách 1: Chọn “KÝ HỢP ĐỒNG NGAY”

Cách 2: Chọn mục “Vay tiêu dùng” và chọn
hợp đồng cần ký

➢ Tại màn hình Tóm lược hợp đồng,
chọn “XEM CHI TIẾT & XÁC
NHẬN”

Bước 3: Ký xác nhận
➢ Kéo đến trang cuối hợp đồng, chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung
của các tài liệu trên đây”
➢ Chọn “Đồng ý và ký xác nhận” để hoàn tất ký xác nhận hợp đồng

Bước 4: Nhập mã xác thực và Hoàn thành
•
•
•

Mã xác thực (gồm 6 chữ số) được gửi đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký
với Home Credit lúc làm hợp đồng vay;
Mã xác thực có hiệu lực trong 5 phút;
Nếu không nhận được mã xác thực sau 1 phút, vui lòng chọn “Gửi lại mã xác thực” để
nhận mã xác thực mới.

Hoàn tất ký hợp đồng trực tuyến

Lưu ý 1: Nếu Quý Khách cần xem lại (các) hợp đồng đã ký – áp dụng cho hệ điều hành
Android:
➢ Chọn mục “Vay tiêu dùng” hoặc “Thẻ tín dụng”
➢ Chọn Hợp đồng cần xem
➢ Chọn “Xem hợp đồng vay”

Lưu ý 2: Nếu Quý Khách cần xem lại (các) hợp đồng đã ký – áp dụng cho hệ điều hành iOS:
➢ Truy cập vào Webite: https://www.homecredit.vn/
➢ Đăng nhập vào tài khoản tại mục “Tài khoản trực
tuyến”
➢ Chọn tài khoản ở góc phải màn hình sau đó chọn mục
“Hồ sơ của tôi”

➢ Tại mục “Bạn có x hợp đồng đã ký”, chọn “Xem chi tiết hợp đồng”

