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Tìm kiếm …

Để vay vốn tại ngân hàng, khách hàng đều phải đáp ứng những điều
kiện nhất định, đặc biệt, trong đó bạn có khả năng tài chính để trả nợ.
Tuy nhiên, nếu rơi vào tình trạng nợ xấu mà muốn vay vốn thì liệu ngân
hàng có xét duyệt hồ sơ không? Trước tiền? Cùng Xem những khoản nợ
kiểu nào được liệt vào nhóm nợ xấu nợ xấu là những khoản nợ đã quá
hạn thanh toán theo hợp đồng tín dụng mà người vay không chịu
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thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán theo phân loại nợ nợ
xấu được xếp vào nhóm 3 nợ dưới tiêu chuẩn nhóm 4 nợ nghi ngờ và
nhóm 5 nợ có khả năng mất vốn, trong đó, nợ xấu nhóm 3 thường là
những khoản nợ quá hạn từ 9 mốt ngày đến 180 ngày. Nợ xấu nhóm 4
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thường là những khoản nợ quá hạn từ 108 mốt ngày đến 360 ngày nợ
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xấu nhóm 5 thường là những khoản nợ quá hạn từ 360 ngày trở đi, có
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khả năng mất vốn khách hàng để nợ quá hạn thuộc các nhóm 3, 4, 5 sẽ
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bị liệt kê vào danh sách nợ xấu trên hệ thống của trung tâm thông tin
tín dụng quốc gia Việt Nam CIC. Vậy những khách hàng rơi vào nhóm
nợ xấu liệu có thể vay vốn ở ngân hàng khác được không? Hiện nay,
hầu hết các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều hạn chế cho vay đối với
những khách hàng bị nợ xấu do lo sợ rủi ro vợ nợ của khách sau này.
Khiến không thể thu hồi vốn, từ đó làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi
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nhuận của ngân hàng với khoản nợ xấu thuộc nhóm 3 và nhóm 4 thì

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

một số ngân hàng và tổ chức tín dụng vẫn có thể xét duyệt hồ sơ vay

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

vốn. Nhưng bạn cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mà họ đề
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ra, đặc biệt với nợ xấu thuộc nhóm 5 nhóm nguy hiểm nhất thì hầu như

dùng thẻ nào

tất cả ngân hàng đều sẽ không phê duyệt khoản vay dưới bất cứ hình
thức nào. Một khi để bản thân rơi vào tình trạng nợ xấu, dù bạn có tất
toán khoản vay với phía ngân hàng thì các thông tin nợ xấu của bạn vẫn

Phân biệt thẻ ATM, thẻ
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sẽ được lưu giữ trên hệ thống CIC trong thời hạn ít nhất 5 5. Sau khi lịch
sử nợ xấu được xóa trên CIC, bạn mới có thể tiến hành vay vốn một
cách bình thường tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Dù vậy, thực tế
không phải tất cả các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều quay lưng với
khách hàng dính nợ xấu. Hiện nay vẫn có một số ngân hàng áp dụng
chính sách cho vay đối với các trường hợp này, nhưng người vay phải
tuân thủ theo chính sách cho vay của ngân hàng đó. Điển hình có thể
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kể đến các ngân hàng sau shinhan bank hỗ trợ khách hàng có nợ xấu
với các gói vay như vay theo lương vay, theo hóa đơn internet truyền
hình cáp hóa đơn điện nước với hạn mức lên đến gần 100 triệu đồng
tùy mức độ nợ xấu. Ngân hàng VIB hỗ trợ vay vốn cho khách hàng có
nợ xấu nhóm 3 trở xuống ngân hàng quốc dân NCB cũng cho vay thế
chấp dưới 100 triệu đồng đối với nợ xấu nhóm 3. Ngoài ra, bạn cũng có
thể tìm đến em mb bank hoặc ngân hàng xấu thì ngân hàng số k để vay

Giá bất động sản
hướng dẫn
Mua bán nhà đất
Mua sắm

tiền khi đang vướng nợ xấu nhóm 5 với các trường hợp vay
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Top 5 trang web đăng tin bán nhà giá rẻ uy tín nhất hiện nay

phòng trọ công nhân

vốn khi đang nợ xấu, người vay thường chỉ được giải ngân ở mức thấp
nhưng sẽ phải trả một mức lãi cao nên bạn cũng cần cân nhắc về khả
năng tài chính của bản thân trước khi quyết định có vay tiền hay không.
Ngoài việc khó có thể vay tiền khi nợ xấu, bạn còn có thể vướng vào
một số rắc rối sau đây. Thứ nhất, không thể mở thẻ tín dụng được nữa.
Thứ 2 ảnh hưởng đến người thân trong sổ hộ khẩu. Nếu trong cùng
một gia đình mà có người thuộc nợ xấu nhóm 5 thì việc vay vốn của
những người còn lại cũng sẽ gặp khó khăn. Thứ 3, bạn còn có thể bị
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ngân hàng khởi kiện, đe dọa vay tài chính do không chịu thanh toán nợ
khi đến hạn. Do vậy, nếu có khả năng trả nợ, bạn nên nhanh chóng tất
toán khoản vay với ngân hàng để tránh những rủi ro về sau. Trên đây là
toàn bộ nội dung video nếu thấy nội dung hữu ích với bạn, đừng quên
ủng hộ luật việt nam= cách ấn đăng ký và bật chuông thông báo bạn
nhá
Vay Thế Chấp Ngân Hàng Cần Biết Không Mật Tiền Khi Vay Vốn Thủ
Tục và Lãi Xuất

 Bạn tốn tiền lãi bao nhiêu khi mua góp Cách Chứng minh thu nhập để
IPHONE. Và nếu có thẻ tín dụng sẽ khác Vay Vốn Ngân Hàng Xét
biệt như thế nào
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