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Giới thiệu ứng dụng Home Credit

Trang
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Tháng 11/2016, Home Credit cho ra mắt ứng dụng
Home Credit, giúp khách hàng quản lý khoản vay
mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng.
Từ đó, mỗi ngày, có hơn 57.000 lượt sử dụng
thường xuyên và 6000 lượt tải. Tính đến tháng 4
năm 2019 ứng dụng có gần 4 triệu lượt tải trên hai
nền tảng iOS và Android.. Được đánh giá là ứng
dụng tài chính tiêu dùng phổ biến nhất Việt Nam,
Home Credit đang ngày càng nhận được sự quan
tâm của cả người dùng mới và cũ.
Không chỉ là vay, tại Home Credit, khách hàng còn
được trải nghiệm những công nghệ hiện đại, mang
đến sự thuận tiện. Ứng dụng Home Credit Việt Nam
được hàng triệu khách hàng tin tưởng tải về là do
các tính năng vô cùng hữu ích và thú vị như:

• Duyệt vay trực tuyến siêu tốc từ 5-200 triệu chỉ sau 90 giây, nhận tiền ngay sau 2h
• Nhắc nhở lịch thanh toán hàng tháng - Trước hẹn thanh toán ít ngày, ứng
dụng sẽ tự động nhắc nhở người dùng về lịch đóng tiền. Với tính năng này,
khách hàng sẽ không còn phải lo ngại về các rủi ro trễ hạn và phát sinh phí
phạt.
• Hỗ trợ theo dõi lịch sử khoản vay - Ứng dụng sẽ cung cấp đầy đủ các thông
tin về thời gian đã thanh toán khoản vay, số tiền đã đóng, kỳ hạn còn lại cho
người dùng.
• Cung cấp địa chỉ nơi thanh toán gần nhất - Bản đồ của ứng dụng sẽ định vị
vị trí người dùng và gợi ý các nơi thanh toán khoản vay gần nhất.

• Đăng ký vay trực tuyến - Với các khách hàng từng vay của Home Credit và
thỏa mãn điều kiện thẩm định, kết quả phê duyệt khoản vay được thông báo
ngay trên ứng dụng trong vòng 10 phút, khoản vay có thể lên đến 200 triệu
đồng. Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử với
Home Credit và chọn hình thức giải ngân trực tiếp qua tài khoản ngân hàng,
khoản vay sau khi duyệt được chuyển trong 2 giờ đồng hồ.
• Thanh toán khoản vay trực tuyến cho bản thân và cho người khác - cho phép
khách hàng thanh toán khoản trả góp hàng tháng mọi Lúc mọi nơi Thông qua ví
điện tử hoặc sử dụng thẻ ATM
• Chuyển đổi gói vay sang trả góp cho phép bạn chuyển đổi các giao dịch trên
thẻ tín dụng sang trả góp với kỳ hạn linh động
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Tải ngay ứng dụng
Home Credit Vietnam
hỗ trợ 2 hệ điều hành
iOS & Android

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Home Credit
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Xem video hướng dẫn
chi tiết các tính năng
trên ứng dụng Home
Credit trên kênh
Youtube Home Credit
Vietnam tại đây
Hoặc scan
mã QR
code để
mở playlist

Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Home Credit
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Hướng dẫn sử dụng
Màn hình bắt đầu
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Đăng ký vay tiền mặt trực tuyến duyệt nhanh
trong vòng 90 giây. Chức năng chỉ dành cho
khách hàng mới , chưa từng vay ở Home Credit.

Tạo tài khoản đăng nhập vào ứng dụng dành
cho các khách hàng chưa từng tải và sử dụng
ứng dụng Home Credit.

Truy cập để nhận được vô vàn thông tin
khuyến mãi, các gói vay ưu đãi và tiện ích
thanh toán hoá đơn của Home Credit
Đăng nhập vào ứng dụng

Phiên bản
3.4.0

1. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập/đặt lại mật khẩu
1.1 Đăng ký tài khoản
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1

2

3

4

5

Chọn
n “Tôi chưa
ch a có tài kho
khoản”
để bắt đầu.

Nhập số
ố điện thoại
tho i trong
hợp đồng và số hợp đồng.

Nhập
p mã OTP gồm 6 k
ký tự được
gửi đến số điện thoại vừa nhập

Tạo mậtt khẩu và xác nh
nhận lại
mật khẩu vừa tạo.
(Nếu bạn chưa biết cách tạo mật
khẩu, bấm vào “Đọc thêm cách tạo
mật khẩu” để được hướng dẫn)

o tài khoản thành công
Tạo
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1. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập/đặt lại mật khẩu
1.2. Đăng nhập tài khoản
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Đăng nhập nhanh bằng
nhận diện vân tay hoặc
nhận diện khuôn mặt

1

2

3

Chọn
n “Tôi đã có tài khoản”
kho
để bắt đầu

Nhập
p tên đăng nhập
nh
(là số điện thoại) và mật khẩu

Đăng
ng nhập
nh thành công
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1. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập/đặt lại mật khẩu
1.3. Đặt lại mật khẩu
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1

2

3

4

5

Chọn
n Quên mật khẩu
kh

Nhập số điện
ện thoại
tho i trong hợp
h đồng
và số hợp đồng

Nhập
p mã OTP được
đượ gửi
ửi đến số điện
thoại vừa nhập

Nhập mậtt khẩu
khẩ mới
ới và xác nhận
nh
lại mật khẩu mới

Mật khẩu đã được
đượ đổi thành công
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2. Giới thiệu trang chủ và thanh điều hướng
2.1 Giới thiệu trang chủ
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Nhận thông báo về lịch
thanh toán, chương trình
ưu đãi, …

Tóm tắt thông tin thẻ tín
dụng

Tóm tắt thông tin hợp đồng
đang còn hiệu lực

Thanh toán nhanh khoản
trả góp sắp đến hạn

Xem chi tiết thông tin thẻ
tín dụng

Xem chi tiết thông tin hợp
đồng đang còn hiệu lực

1

2

TRANG CHỦ QUẢN LÝ THẺ TÍN DỤNG

TRANG CHỦ QUẢN LÝ VAY TIÊU DÙNG
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3. Hướng dẫn quản lý hợp đồng vay tiêu dùng/vay tiền mặt
Kiểm tra ngày, khoản thanh toán đến hạn và lịch sử thanh toán
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Quản lý hợp đồng bao gồm:
- Danh sách hợp đồng
- Thông tin chi tiết của hợp
đồng
- Lịch thanh toán, Số kỳ trả
nợ, Số tiền đến hạn thanh
toán mỗi kỳ
- Lịch sử thanh toán nợ, chi
tiết các kỳ trả góp đã được
thanh toán

Ngày đến hạn thanh toán
tiếp theo của hợp đồng

Nhấn Trả ngay để thanh
toán kỳ hạn trước ngày
đến hạn

Tùy chọn nhận hoặc từ chối
nhận thông báo thanh toán
khoản vay

Trang chủ

1
Chọn Icon Vay Tiêu Dùng
trên thanh điều hướng

2
Chọn hợp đồng đang hoạt động để xem chi tiết hợp đồng

Xem lịch sử thanh toán của
các giao dịch đến hạn và
chi tiết giao dịch
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng

Quản lý thẻ tín dụng bao gồm:
- Danh sách thẻ tín dụng
- Thông tin chi tiết thẻ tín
dụng và thông tin hợp đồng
mở thẻ tín dụng
- Giao dịch thẻ
- Sao kê thẻ tín dụng
- Đăng ký và quản lý Giao dịch
trả góp 0%
- Điểm thưởng tích lũy và đổi
điểm thưởng
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Số thẻ tín dụng

Ngày hết hạn thẻ tín dụng

Bấm vào để xem thông tin
hợp đồng thẻ

Tổng quan số tiền đã chi tiêu từ thẻ
Trang chủ

1

Liệt kê các giao dịch dùng
thẻ để thanh toán

Chọn Icon Thẻ tín dụng
trên thanh điều hướng

2
Chọn Thẻ cần xem chi tiết

Điểm thanh toán dư nợ

Phiên bản
3.4.0

4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
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Cài đặt thẻ tín dụng, gồm:

Thông tin sao kê thẻ tín dụng

Thông tin các giao dịch dùng
thẻ để thanh toán gần đây

・Tạm khóa thẻ
・Mở khóa thẻ
・Bật/tắt Thanh toán trực tuyến
・Đổi mã PIN
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.1 Bật/Tắt chức năng thanh toán trực tuyến
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08:30

Kích hoạt thanh toán trực tuyến
thành công
Thẻ tín dụng của quý khách đã có thể sử dụng để
thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Để quản lý
tính năng, vui lòng vào phần Cài đặt thẻ để xem
trạng thái. Cảm ơn!

TRỞ VỀ TRANG CHÍNH

1

2

3

4

Chọn Thanh toán trực
tr tuyến tại
trang Chi tiết thẻ tín dụng

Nhập mật
ật khẩ
khẩu đăng nhập
nh
ứng dụng

Nhập
p mã OTP được
đượ gửi đến
số điện thoại đăng ký

Bật/Tắt chức
ứ năng
ăng
ng thanh toán trực
tr
tuyến thành công
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.2 Kích hoạt/Mở/Khóa thẻ tín dụng
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1

2

3

4

Chọn Mở khóa thẻ tạii trang Chi ti
tiết
thẻ tín dụng

Nhập mật
ật khẩ
khẩu đăng nhập
nh
ứng dụng

Nhập
p mã OTP được
đượ gửi đến
số điện thoại đăng ký

Thẻ mở
ở khóa thành công
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.3 Thay đổi mã PIN thẻ tín dụng
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1

2

3

4

5

6

Chọn Mã PIN tạii trang Chi tiết
ti thẻ
tín dụng

Nhập mật
ật khẩ
khẩu đăng nhập
nh để
xác nhận

Nhập
p Mã PIN mới gồm 4 chữ
ch số
(Lưu ý: Khách hàng được nhập sai 4
lần liên tiếp, lần thứ 5 sai sẽ bị khóa
account. Số lần sai ko tính theo ngày)

Xác nhận Mã PIN mới vừa nhập
(Lưu ý: Khách hàng không bị giới hạn
số lần nhập sai mã PIN mới)

Xác thực số
cách
ố điện thoại
tho i bằng
b
nhập mã OTP được gửi đến số điện
thoại đã đăng ký
(Lưu ý: Mỗi khách hàng được nhận 3
OTP/ngày cho chức năng đổi mã PIN;
mỗi OTP chỉ cho phép nhập sai 3 lần)

Thông báo đổi mã PIN thành
công sau khi nhập đúng OTP
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.4 Chuyển đổi giao dịch thẻ tín dụng sang trả góp
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08:30
08:30

08:30

Chuyển đổi trả góp
LỌ C

Chuyển đổi trả góp

S Ố T I Ề N D Ự K I Ế N ( C H ƯA K H Ấ U T R Ừ C ÁC K H OẢ N G H I C Ó )

14.423.456 ₫

Giao dịch thẻ

SỐ TIỀN CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

Thời
Thờ
Th
ời hạn
hạn trả
hạ
trả góp

Thời
Thờ
Th
ời hạn
hạn trả
hạ
trả góp

X I N V U I LÒ N G LỰA C H Ọ N T H Ờ I H Ạ N

X I N V U I LÒ N G LỰA C H Ọ N T H Ờ I H Ạ N

-14.423.456 ₫

Chuyển đổi sang trả góp chỉ 0% lãi suất
ấ
ất
Khoản trả hàng tháng chỉ từ 1.231.000 đ

3

6

9

12

THÁNG

THÁNG

THÁNG

THÁNG

+1.423.456 ₫

3

6

9

12

THÁNG

THÁNG

THÁNG

THÁNG

Xác nhậ
nhận
nh
ận mật
mật khẩu
mậ
khẩu
khẩ

0% Lãi suất
URBAN OUTFITTERS

Chi tiết giao dịch

14.423.456 ₫

07 / 0 6 / 2 0 1 9
CTY TNHH HOME
CREDIT VIETNAM

08:30

316.000 ₫ Phí chuyển đổi

Vui lòng xác nhận bằng mật khẩu
đăng nhập
0% Lãi suất
su
0% PHÍ CHUYỂN ĐỔI

Quý khách đã thực hiện chuyển đổi trả góp thành
công.

Nhập mật khẩu

04/06/2019

3.16% LãiHuỷ
suất
su
suấ
Hu
ỷấ

CTY TNHH COMME
DES GARCON

-14.423.456 ₫

LE FLAIR VIETNAM

+2.423.456 ₫

Xác nhận

2% PHÍ CHUYỂN ĐỔI

SỐ TIỀN TRẢ GÓP MỖI THÁNG

TRẢ GÓP HÀNG THÁNG

1.087.000 !
* Đã khấu trừ các khoản ghi có và không
bao gồm phí chuyển đổi

07 / 0 6 / 2 0 1 9

BOTTEGA VENETA

-15.000.000 ₫

Chuyển đổi sang trả góp chỉ 0% lãi suất
ấ
ất
Khoản trả hàng tháng chỉ từ 1.231.000 đ

Tôi đồng ý với Điều kiện và điều
khoả
kho
ản củ
ủa chươ
ch
ương
ng trình
khoản
của
chương

Cảm ơn quý khách!

K H OẢ N T R Ả G Ó P H À N G T H Á N G

1.087.000 !

1.087.000 ₫

L Ã I S U ẤT

0%

PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

0₫
9 tháng

THỜ I HẠN TRẢ GÓP

Tôi đồng ý với Điều kiện và điều
khoả
kho
ản củ
ủa chươ
ch
ương
ng trình
khoản
của
chương

XÁC NHẬN

XÁC NHẬN

TRỞ VỀ TRANG CHÍNH

1.1

1.2

2

3

4

Cách 1: nhấn
ấn chọn
ch mục Chuyển
Chuy đổi
sang trả góp chỉ 0% lãi suất trong
trang Chi tiết thẻ

Cách 2: nhấn
ấn chọn
ch mục Chuyển
Chuy đổi
sang trả góp chỉ 0% lãi suất trong
trang Giao dịch thẻ

Lựa chọn Thời
hạn trả
ời h
ả góp và Lãi suất,
sau đó ấn xác nhận

Thực hiện
ện các bước
c xác thực
th

Chuyển
Chuyể đổi trả góp
thành công

Phiên bản
3.4.0

4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.5 Kiểm tra lịch trả góp
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1.1

1.2

1.3

2

Cách 1: Nhấn chọn Gói vay
trong mục Trả góp linh hoạt

Cách 2: Nhấn chọn Gói vay
trong Danh sách trả góp

Cách 3: Nhấn nút Xem chi tiết lịch
trả góp trong Chi tiết giao dịch

Lịch trả góp hiện ra với danh sách
các ngày đến kì trả góp kèm số tiền
cần đóng
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4. Hướng dẫn quản lý thẻ tín dụng
4.6 Kiểm tra chi tiết giao dịch chuyển đổi trả góp
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1

2

XEM DANH SÁCH CÁC GÓI VAY TRẢ GÓP
bằng cách nhấn mục Xem danh sách trả góp
trong trang Chi tiết thẻ

XEM CHI TIẾT GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP
bằng cách nhấn vào giao dịch có biểu tượng
trong trang Giao dịch thẻ

Phiên bản
3.4.0

- Khám phá các gói vay ưu đãi
- Duyệt vay siêu tốc
- Tham gia trò chơi giành các
phần quà giá trị mỗi tuần
- Tìm kiếm giá các sản phẩm
điện tử, điện máy tốt nhất với
iPrice
- Thông tin khuyến mãi tại các
đối tác của Home Credit…

6. Ưu đãi và tiện ích

Trang
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Thông tin gói vay tiền
mặt ưu đãi, đặc quyền
mở thẻ tín dụng
Chương trình trúng
thưởng khi sử dụng app
cập nhật liên tục
Thông tin các ưu đãi
từ các đối tác của
Home Credit

Tiện ích thanh toán
hoá đơn điện, nước,
nạp tiền điện thoại

Tìm kiếm các gói ưu
đãi trả góp từ đối tác

Trang chủ

Tìm kiếm sản phẩm giá
tốt nhất với iPrice

1
Chọn Icon Ưu đãi và tiện ích
trên thanh điều hướng

2
Chọn chương trình ưu đãi hoặc tiện ích muốn tham gia

Phiên bản
3.4.0

6. Ưu đãi và tiện ích
6.1. Kiểm tra hạn mức khoản vay ưu đãi

Trang
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08:30

1

2

3

4

Chọn gói vay ưu đãi ti
tiền mặt
trong trang ưu đãi và tiện ích, nhấn
Xem thông tin gói vay

Nếu bạn đạt đủ điều kiện vay gói vay ưu đãi
của Home Credit, nhấn Kiểm tra ngay để
kiểm tra hạn mức vay dành riêng cho bạn

Sau bước
thực,
c xác th
c, màn hình sẽ
s đưa
bạn đến màn hình chờ kiểm duyệt, thời
gian duyệt hồ sơ chỉ mất 90 giây

Kiểm duyệtt thành công
công, bạn sẽ nhìn
thấy danh sách các gói vay phù hợp
với mình tại màn hình kết quả

Phiên bản
3.4.0

6. Ưu đãi và tiện ích
6.2 Kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng
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1

2

3

4

Chọn
n gói vay ưu đãi mở th
thẻ tín dụng
trong trang ưu đãi và tiện ích,
nhấn Mở thẻ ngay hôm nay

Đọc quyền lợii và chi tiết ki
kiểm tra hạn
mức, nhấn Kiểm tra ngay để kiểm
tra hạn mức thẻ dành riêng cho bạn

Sau bước
c xác thực,
th c, màn hình sẽ
s đưa
bạn đến màn hình chờ kiểm duyệt, thời
gian duyệt hồ sơ chỉ mất 90 giây

Kiểm
công,
m duyệtt thành công
hạn mức dành cho bạn sẽ
hiện trên màn hình kết quả

Phiên bản
3.4.0

7. Hướng dẫn ký hợp đồng vay trực tuyến

Trang
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1.1

1.2

2

3

4

Cách 1: Ch
Chọn
n Ký h
hợp đồng
ngay tại trang chủ

Cách 2: Chọn
n ký h
hợp đồng
đồ tại danh
sách thẻ/danh sách hợp đồng

Xem chi tiết hợp
h đồng
đồ
và xác nhận

Đọc chi tiết
ết hợp
h đồng
ng và đồng ý
ký hợp đồng

Xác thực
th c bằng mã OTP

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH

