
Hiện nay, có rất nhiều trường hợp ko vay vốn trả góp theo từng tháng từ ngân hàng hay bất kỳ tổ chức 

tài chính nhưng vẫn bị dính vào nợ xấu. Điều này gây ra nhiều phiền phức đối khi phải tốn nhiều thơi 

gian để khắc phục sự việc. Do đó việc kiểm tra nợ xấu là rất cần thiết, bài viết sau gợi những cách kiểm 

tra nợ xấu bằng CMND sẽ giúp ích cho bạn, hãy cùng tìm hiểu nhé. 

Nợ xấu là gì? 

Nợ xấu hay nợ khó đòi là thuật ngữ được sử dụng với mục tiêu chỉ người vay không trả nợ vốn đúng hạn 

thanh toán như hợp đồng đã ký trước đó. Hoặc chúng ta cũng có thể hiểu, nợ xấu là khoản tiền đã quá 

hạn thanh toán trên 90 ngày. Khi bi đánh giá là nợ xấu thì sẽ gặp phải khó khăn khi muốn vay vốn online 

nhanh sau này. 

Trong trường hợp không vay vốn online hạn mức lớn thì bạn không nhất thiết phải lo lắng về vấn đề này. 

Tuy nhiên nếu thông tin tư nhân của các bạn bị kẻ gian đánh cắp thì bạn sẽ có nguy cơ dính nợ xấu. Khi 

đó việc rà soát nợ xấu bằng CMND với mục tiêu xử lý kịp thời tình trạng này sẽ giúp hạn chế các phiền 

phức 

Nguyên nhân bị nợ xấu 

Có rất nhiều nguyên nhân làm phát sinh nợ xấu như sau: 

Vay tiền nhưng lại chậm hoặc không thanh toán tiền vay qua app trong vài tháng liên tục 

Không thanh toán hoặc chậm thanh toán thẻ tín dụng theo quy định 

Không còn khả năng thanh toán nên bị xử lý tài sản thế chấp hoặc gán nợ 

Không thanh toán nợ đúng hạn nên bị ngân hàng, tổ chức tín dụng kiện ra tòa. 

Kiểm tra nợ xấu bằng CMND trên máy tính tại nhà 

Nếu bạn đang mở sẵn máy tính và muốn kiểm tra xem mình có trong danh sách nợ xấu hay không thì 

thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang web của CIC tại đây để tiến hành tra cứu. Khi truy cập vào hãy chọn nút đăng 

ký.  

Bước 2: Tiến hành bước đăng ký để điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn 

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký để bạn hoàn tất đăng nhập 

Bước 4: Sau khi đã hoàn thành các bước kể trên, bạn cần đợi từ 1 đến 3 ngày để CIC xác nhận thông tin. 

Khi có kết quả thì hệ thống sẽ gửi mail xác nhận. Khi thông tin đã được xác nhận, bạn cần chọn mục khai 

thác báo cáo và bắt đầu kiểm tra tình hình và thông tin nợ xấu.  

Cách kiểm tra nợ xấu bằng chứng minh nhân dân trên điện thoại 

Nếu bạn không có máy tính để kiểm tra nợ xấu thì cũng đừng quá lo lắng. Hãy sử dụng chiếc điện thoại 

thông minh mà mình có sẵn trên tay và làm theo các bước sau: 

Bước 1: Để có thể tra cứu được thông tin nợ xấu, bạn cần tải ứng dụng CIC về điện thoại. 

https://vaynhanhonline.com.vn/vay-tien-online/
https://vaynhanhonline.com.vn/vay-tien-online/
https://vaynhanhonline.com.vn/app-vay-tien/


+ Link tải ứng dụng CIC cho những điện thoại chạy hệ điều hành Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.cicb.customer&hl=vi&gl=U 

+ Link tải ứng dụng CIC cho các dòng điện thoại chạy hệ điều hành IOS: 

https://apps.apple.com/vn/app/icic/id1467621816?l=vi 

Sau khi cài đặt xong thì hãy mở ứng dụng và thao tác.  

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản thì cần tiến hành bước đăng ký trước đó.  

Bước 3: Tiến hành điền thông tin cá nhân theo mẫu trên điện thoại. Đừng quên khai CMND vào phần 

thông tin.  

Bước 4: Bạn cần phải đợi từ 1 đến 3 ngày để xác nhận thông tin từ CIC.  

Bước 5: Nếu đã nhận được mail xác nhận thì hãy truy cập lại ứng dụng và click vào mục Khai thác báo 

cáo để kiểm tra nợ xấu bằng CMND. Đồng thời, bạn cũng cần chú ý thêm mục mức độ rủi ro và đối chiếu 

thông tin để biết rõ mình có đang bị nợ xấu hay không.  

Những vấn đề cần  lưu ý khi kiểm tra nợ xấu bằng CMND 

Kiểm tra nợ xấu không quá khó khăn nếu như bạn đã tìm hiểu các bước thực hiện. Tuy nhiên, để đảm 

bảo sự nhanh chóng và độ chính xác thì cần lưu ý thêm vài điều dưới đây.  

Trước khi bắt đầu tra cứu thông tin từ CIC bạn cần phải có tài khoản. Nếu chưa có tài khoàn trên CIC thì 

hãy tiến hành đăng ký.  

Với những ai đã chuyển sang dùng và cập nhật CCCD thì hãy điền số CCCD thay vì CMND 

Bạn không cần quan tâm quá nhiều mục trên trang web hay ứng dụng CIC. Để có thể tra cứu thông tin 

nợ xấu thì chỉ cần xem mục khai thác báo cáo và mức độ rủi ro. Các thông tin sẽ được hiển thị đầy đủ để 

bạn đối chiếu.  

Trường hợp nếu bạn không vay làm hồ sơ vay tiền online nhưng lại có thông tin nợ xấu thì có thể yêu 

cầu bên vay xuất trình chứng từ liên quan. Đồng thời, bạn cũng có thể trình báo sự việc này đến cơ quan 

công an có thẩm quyền để xác minh và xử lý. Như vậy, bạn sẽ không bị làm phiền gây ảnh hưởng cuộc 

sống, công việc.  

Đọc thêm tin tài chính tại: https://vaynhanhonline.com.vn/ 

Lời kết 

Trên đây là những cách kiểm tra nợ xấu bằng CMND mà mọi người có thể tham khảo. Mong rằng sau khi 

tìm hiểu bạn có thể tự tra cứu cho mình và những người thân. Hãy cẩn trọng trong việc vay tiền và 

không đưa thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai. Việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng bị mất cắp 

thông tin và dùng để vay tiền online. 

 

https://vaynhanhonline.com.vn/

