Tình hình dch bnh COVID-19 kéo dài khin i sng ngi lao ng tr nên khó khn, nhu cu vay tiêu dùng ca ngi
dân tng cao. Nhiu i tng ã ã li dng iu này thc hin các chiêu trò la o vay tiêu dùng.

Ngi dân cn cnh giác trc nhng th on la o vay tiêu dùng.
Ph bin nht là chiêu thc gi mo mc ích h tr ngi dân vay vn u ãi, nhn tin h tr. Các i tng la o sau ó ly thông tin
cá nhân ca các nn nhân thc hin hàng lot h s vay vn nhm chim ot tin gii ngân t các công ty tài chính. Hình
thc này din ra ngày càng ph bin, c bit các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ni trình dân trí còn thp.
C th, thc hin hành vi la o, các i tng ã tip cn ngi nghèo, nông dân không bit ch "v" ra các khon tin tr cp
nh h tr dch bnh, tin h tr ngi nghèo, ngi cao tui hay tin ca các t chc t thin. Mun ly c các khon tin này thì ngi
dân phi a các thông tin cá nhân nh CMND, CCCD, S h khu, Giy khai sinh… các i tng i làm th tc nhn tin.
Tuy nhiên, ngi dân hoàn toàn không bit rng, các giy t tùy thân quan trng ca h ã b các i tng la o li dng làm
h s vay mua tr góp ti các công ty tài chính sau ó mang các sn phm mua c bán ly tin chia nhau tiêu xài ng
thi ct luôn liên lc vi các nn nhân. Thm chí, k la o còn d d nhng ngi dân không bit ch, ít hiu bit và a h n các
ca hàng in máy, trc tip ký vào các giy t mà không bit rng thc cht, ó chính là hp ng mua tr góp các thit b in
t, di ng. Vi hình thc la o này, k gian ã bin các nn nhân thành "con n" và chim ot tin ca các công ty tài
chính.
Trc vn nn này, các c quan chc nng ã liên tc cnh báo ngi dân cn tuyt i bo mt các giy t và thông tin cá
nhân, tránh cho các i tng la o li dng. Cn kim chng các thông tin qung cáo, cho vay trên mng xã hi nhm
tránh sp by các chiêu trò d d nhn tin ng h COVID-19 mà trao giy t tùy thân hoc cung cp thông tin cá
nhân, bn bè, ngi thân cho các i tng la o.
Các công ty tài chính tiêu dùng cng liên tc phát i cnh báo ngi dân cn nâng cao ý thc cnh giác trc nhng li
ngh áng ng nh h tr vay vn u ãi, nhn tin tr cp xã hi, tin t thin…t các t chc không c cp phép hot ng chính
thng. Qua ó, giúp khách hàng nâng cao cnh giác, tránh "sp by" các i tng la o.
Mi ây, công ty tài chính FE CREDIT cng a ra khuyn cáo ngi dân, tuyt i cnh giác vi các i tng ngh h tr vay
vn u ãi, giúp làm h s nhn tr cp xã hi trong mùa dch nhng li yêu cu cung cp giy t tùy thân, hình nh chp cn
khuôn mt, clip quay nhn din khuôn mt. ng thi, không công khai thông tin cá nhân lên các trang mng nhm
phòng k gian li dng. Khi phát hin các du hiu áng ng ngi dân cn liên h ngay vi s tng ài ca các công ty tài
chính hoc báo ngay cho c quan công an gn nht c h tr kp thi.
Trao i v vn này, i din công ty tài chính FE CREDIT cho bit, khi có nhu cu vay tiêu dùng, ngi dân cn thn
trng chn la nhng công ty tài chính tiêu dùng uy tín c cp phép hot ng, có mng li rng khp, thông tin a ch
liên h rõ ràng làm h s vay. "i vi các khách hàng ca FE CREDIT, nu có nhu cu vay, có th liên h ti các
hotline trên website chính thc www.fecredit.com.vn, nu cn h tr trong quá trình vay hoc có bt k nghi ng
gian ln nào, khách hàng hãy gi ngay n Tng ài h tr 24/7 – 1900 6939 (bm phím 3) c h tr" v i din cho bit
thêm.
Trong bi cnh dch bnh tip tc có nhiu din bin phc tp, nhu cu tài chính tr nên cp bách, ngi dân s thiu cnh
giác mà cung cp thông tin cá nhân cho các i tng xu, t ó b li dng. Vì vy, ngi dân cn tnh táo ch ng bo v bn
thân trc các hành vi la o. Không cung cp, cho mn/thuê hoc mua bán thông tin cá nhân cho cho bt k ai nu
tht s không cn thit tránh b k gian ly cp thông tin cá nhân quan trng và s dng trái phép.
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