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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN DỤNG THỂ NHÂN 

(Áp dụng cho khách hàng cá nhân) 

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN  

-Bước 1: Truy cập vào website CIC: https://cic.org.vn, chọn nút “Đăng ký thể 

nhân” 

 

-Bước 2: Nhập số Chứng minh thư theo hướng dẫn, nhập mã kiểm tra để thực hiện 

bước tiếp theo 

https://cic.org.vn/
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-Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân theo hướng dẫn trên màn hình. Sau đó nhấn 

chọn “Tiếp tục” để thực hiện bước tiếp theo. 

  

 

Lưu ý: Nên đăng ký địa chỉ email để thuận tiện trong các giao dịch và nhận các 

thông báo quan trọng từ CIC. 
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-Bước 4: Chọn “Đồng ý” để xác nhận thông tin đã đăng ký  

 

-Bước 5: Nhập mã OTP để xác thực (Mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng 

ký), chọn “Đồng ý” để chấp nhận các điều khoản cam kết. 
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-Bước 6: Trả lời bộ câu hỏi xác thực từ CIC qua hình thức trả lời điện thoại phỏng 

vấn.  

-Bước 7: Nhận Thông báo kết quả đăng ký (Tên đăng nhập và Mật khẩu) qua 

SMS/Email.  

Lưu ý: Tên đăng nhập và Mật khẩu được sử dụng để thực hiện các giao dịch: Khai 

thác báo cáo tín dụng, đăng ký nhu cầu tín dụng, thay đổi thông tin cá nhân) 

2. KHAI THÁC BÁO CÁO TÍN DỤNG 

-Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp. Chọn 

Khai thác báo cáo >> Mua báo cáo 
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-Bước 2:  Thanh toán phí, có 2 trường hợp sau: 

+ TH1- Khai thác báo cáo miễn phí (lần khai thác đầu tiên trong năm): Nhập 

mã OTP để “Xác nhận”, và chọn “Xem báo cáo” 
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+ TH2- Khai thác báo cáo có tính phí (từ lần khai thác thứ 2 trong năm): Nhập 

Mã OTP; sau đó lựa chọn “Hình thức thanh toán” (Napas/Chuyển khoản/Tiền mặt) 
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-Bước 3: Thực hiện một trong ba hình thức thanh toán  

 + Cổng thanh toán trực tuyến Napas:  Lựa chọn loại thẻ và khai báo thông tin 

về thẻ, chủ thẻ để thực hiện “thanh toán”. Thông báo về Kết quả thanh toán sẽ được 

gửi đến Email đã đăng ký. 
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 + Chuyển khoản: Lựa chọn Tài khoản theo hướng dẫn trên màn hình để thực 

hiện giao dịch chuyển khoản. 

 + Tiền mặt: Thực hiện việc thanh toán trực tiếp tại địa chỉ hướng dẫn trên màn 

hình.  

-Bước 4: Xem Báo cáo, sau khi thực hiện thanh toán phí thành công, nhấn chọn 

“Xem báo cáo” 

3. ĐĂNG KÝ NHU CẦU TÍN DỤNG  

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp. Chọn 

“Đăng ký nhu cầu vay”/“Đăng ký nhu cầu thẻ”.  
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  -> Chọn nút “Thêm mới” để thực hiện thêm mới nhu cầu tín dụng. 

-> Sau đó nhập đầy đủ thông tin đăng ký 

-> Chọn nút ‘Lưu” để lưu lại thông tin đã đăng ký 

-> Chọn nút “ Gửi đi” hoàn tất thao tác 

-Bước 2: Nhấn nút “Gửi” để nhận mã OTP, Chọn “Đồng ý” để chấp nhận các điều 

khoản cam kết.  Hoàn tất giao dịch đăng ký nhu cầu tín dụng. 
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Lưu ý: Thông tin nhu cầu tín dụng sẽ được cung cấp cho Tổ chức tín dụng để ngân 

hàng tiếp cận nhu cầu của khách hàng. 

4. CẬP NHẬT THÔNG TIN THAY ĐỔI  

-Bước 1:  Đăng nhập hệ thống bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp. Chọn  

“Cập nhật thông tin thay đổi”, sau đó khai báo thông tin thay đổi theo hướng dẫn 

trên màn hình. Chọn nút ‘Lưu” để lưu lại thông tin đã thay đổi. Chọn nút “ Gửi đi” 

hoàn tất thao tác. 
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-Bước 2: Nhấn nút “Gửi” để nhập mã OTP, chọn “Đồng ý” để chấp nhận các điều 

khoản cam kết. Thông tin thay đổi sẽ được cập nhật và thông báo qua sms và email 

đến khách hàng. 
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5. THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

-Bước 1: Truy cập website https://cic.org.vn , chọn “Đăng nhập”, nhấn nút “Quên 

mật khẩu” 

https://cic.org.vn/
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-Bước 2: Nhập số CMT đã đăng ký => chọn “Gửi OTP” => nhập Mã OTP => chọn 

“ Xác nhận OTP” 
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-Bước 3: Thực hiện đổi mật khẩu (Mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, 

chữ thường và số).  


