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Tìm kiếm …



Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại
với video của kênh kiếm tiền 1, 2, 3 video này thì mình sẽ chia sẻ cho
các bạn cách để vay tiền ngân hàng quân đội mà bvay ngon lai thì
thông thường thông thường kênh của mình thường giới thiệu cho các
bạn các cách vay tiền online, các cái web, các cái app mình đi tìm hiểu
sau đó là mình sẽ giới thiệu.
Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn kinh
nghiệm vay tiền online ở ngân hàng quân đội mb bank có rất nhiều bạn
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đã biết đến ngân hàng quân đội mb bank rồi, tuy nhiên thì các bạn

phân biệt thẻ tín dụng và

không vay được tiền bởi vì là các bạn lựa chọn cái khoản hình thức vay

thẻ ghi nợ – cuộc đại

không đúng thì hiện tại. Đối với cái việc mà các bạn vay ngân hàng

chiến của visa và

quân đội mb bank, nó đang có rất nhiều các cái khoản vay, các cái cách

mastercard kinh tế nhập

vay khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái việc mà các

môn

bạn đi làm hay là không đi làm các bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng ở
đây nó là các bạn phải lựa chọn đúng cái hình thức vay và các bạn phải
biết cách vay thì hiện tại ngân hàng mb đang có rất nhiều khoản vay, ví
dụ là vay theo sim này vay theo nương này, vay theo cà vẹt xe máy này
vay theo hóa đơn tiền điện, nước và vay theo bảo hiểm y tế này và cực
kì nhiều khoản vay các bạn nhé. Vậy thì chi tiết cách vay như thế nào thì
mời tất cả các bạn. Hãy theo dõi thật kỹ hết video này của mình nhé.
Mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái cách cũng như cái khoản

Phân biệt THẺ GHI NỢ và
THẺ TÍN DỤNG (thẻ
DEBIT và CREDIT) – Nên
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vay cách vay bên ngân hàng mb bay nhé. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ
để Xem mình thuộc cái đối tượng vay nào để có thể vay các bạn nhé.
Trong video này, mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn biết là hồ sơ cần
những cái gì để có thể vay thành công nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên
các bạn đến với kênh của mình, đừng quên nhấn vào nút đăng ký và
dung chưa nhé. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về các cách vay tiền online
thì có thể vào kênh của mình để Xem nhé. Kênh của mình hiện đang có
rất nhiều các cách vay tiền online. Sau đây thì mời tất cả các bạn vào
phần chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay của mình. Á đầu tiên
trước khi mà mình hướng dẫn cho các bạn cách vay thì đây mình sẽ
show cho các bạn xem= chứng trong cái app mà máy bay của mình, các
bạn có thể thấy đó mình đang trong cái app mà máy bay và mình cho
các bạn Xem luôn đó thì làm sao để có thể vay được thì mình sẽ chia sẻ
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cho các bạn chi tiết ở đoạn sau của video này. Bây giờ mình chỉ cần ấn
đăng ký vay là mình sẽ vay được 11 triệu rồi thì bây giờ mình sẽ giải
thích cho các bạn một chút để các bạn hiểu thêm những phần sau nhé.

Ngân hàng

Đó là khi mà các bạn thực hiện vay tiền ở mb bank. Thì mở mấy băng.
Thực chất là các bạn đang vay tiền ở ma. C karik đó chính là một công
ty con của ngân hàng mb bank các bạn nhé. Đây chính là công ty con
của mb bank, ngân hàng mb bank. Cách cái bộ phận cho vay ra để
thành một cái công ty con riêng các bạn nhé. Nó là công ty mà secured
những thông tin này. Các bạn có thể kiểm tra kiểm chứng ở trên mạng
khá là nhiều các bạn nhé. Mình chia sẻ những gì mà mình đã tìm hiểu
và những gì mình đã trải nghiệm rồi. Các bạn nhớ đó thì về bản chất,
cái việc mà các bạn vay tiền mb bank chính là vay tiền ngân hàng mở
secured các bạn nhé. Đó chính là công ty con của mb thanks. Rồi thì
hiện tại thằng maxresdefault nó đứng ra cho vay hay chính là máy bay ý
thì hiện tại nó đang có 10 hình thức vay khác nhau. Các bạn nhé. Có 10
hình thức vay khác nhau, nhưng mà trước khi để vay được cái bên này
thì mình xin nói qua với các bạn, các bạn điều kiện bắt buộc là các bạn
không có nợ xấu nhé để vay được ngân hàng thì chắc chắn là các bạn
không có nợ xấu rồi. Còn nếu trong trường hợp các bạn có nợ xấu thì
các bạn sẽ không vay được các bạn nhá. Điều kiện thứ 2 là các bạn phải
trên 18 tuổi, chỉ cần 2 điều kiện này thôi là các bạn sẽ tùy vào cái hình
thức vay khác nhau, nó sẽ có những cái hồ sơ khác nhau. Nó sẽ không
cần phải chứng minh thu nhập vì nó sẽ không cần phải chứng minh thu
nhập hay là cái gì hết thì cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ trong
phần tiếp theo của video này đấy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn có
mời hình thức vay như thế nào thì hiện tại mọi hình thức này mình sẽ
không chia sẻ hết cả mọi hình thức đâu các bạn nhé. Trong video này,
mình sẽ chia sẻ cái hình thức vay nào dễ nhất và cái điều kiện của nó là
gì? Hồ sơ của nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Đầu
tiên nó sẽ có hình thức vay là theo cà vẹt xe máy này, tức là vay= cái
đăng ký xe và có cái xe chính chủ. Thứ 2 đó là vay theo cái hình thức và
vay theo sim đó thì họ sẽ. Điểm sim của chúng ta tý nữa thì mình sẽ
chia sẻ cụ thể chi tiết cái hình thức vay theo sim này. Hình thức thứ 3 đó
là hình thức vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì hiện tại anh em
mình vẫn còn trẻ thì chưa có hình thức này, mình sẽ không chia sẻ
nhiều về cái bảo hiểm nhân thọ này. Hình thức thứ tư đó là khách hàng
sở hữu thẻ atm của ngân hàng thì chính là cái sở hữu thẻ của ngân
hàng mb banh ấy thì lát nữa mình cũng sẽ nói qua về phần này. Tiếp
theo là khách hàng nhân viên hưởng lương, tức là những người đang đi
làm công ty. Doanh nghiệp có hợp đồng lao động có hưởng nước đó
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thì cái này vay, nó chính là vay tín chấp và tiếp theo là khách hàng đứng
tên trên hóa đơn điện. Cái này cũng là khá là dễ các bạn nhé. Tiếp theo
nữa là khách hàng thanh toán theo các hình thức tiện ích hằng tháng
kinh doanh tự do, hợp đồng ở các tổ chức tín dụng khác hoặc là sở hữu
thẻ bảo hiểm y tế. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để
đăng ký để bắt đầu cái quá trình vay tiền ở bên này nhé. Đó thì đầu tiên
là mình sẽ để cái đường link đăng ký vay ở bên dưới phần bình luận mô
tả của video các bạn nhé, các bạn kéo xuống các bạn click vào link, các
bạn sẽ được chuyển đến cái trang để đăng ký vay như thế này. Thì ở cái
mục này, các bạn có thể Xem qua một chút không thì các bạn sẽ nhấn
vào phần đăng ký ngay này thì đầu tiên khi mà các bạn vào cái màn
hình đăng ký vay rồi thì ở cái phần này là cái thanh để các bạn kéo cái
số tiền vay đấy. Cái thai ngày các bạn đang muốn vay số tiền là bao
nhiêu thì các bạn sẽ theo dõi cái phần sau để biết cách lựa chọn số tiền
vay là bao nhiêu để cho phù hợp với hình thức vay của các bạn nhé. Ví
dụ là không đi làm thì phải vay như thế nào, bao nhiêu tiền thì nó mới
duyệt thì ở đây mình sẽ vay được là 25 triệu thì các bạn sẽ nhìn vào
phần bên dưới này. Là số tiền các bạn phải trả góp hàng tháng này thì
hiện tại mình thấy cái lãi ở bên ngân hàng này cũng khá là nhẹ. Các bạn
nhớ không hề nặng, các bạn sẽ kéo xuống này kéo xuống một chút này.
Các bạn sẽ thấy cái số hàng tháng các bạn sẽ chọn vào cái số tháng, tức
là cái thời hạn mà các bạn sẽ muốn trả thì nó sẽ cho vay trả góp. Các
bạn sẽ trả góp, sau đó thì các bạn sẽ điền cho mình cái thông tin như là
họ tên này. Số điện thoại này email này và tỉnh thành phố vào đây nhé.
Các bạn hãy điền đầy đủ 4 cây thông tin này. Đối với thông tin email thì
không bắt buộc. Nhưng tuy nhiên thì các bạn nên điền vào nhé, tiền hết
tất cả 4 cái thông tin vào thì khi mà các bạn đã gửi yêu cầu thành công
rồi nhé, điền hết tất cả 4 cái thông tin này vào thì khi mà các bạn đã gửi
yêu cầu thành công rồi nhé, các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó có cái phần
gửi yêu cầu thành công này thì bây giờ sẽ đến cái phần là quan trọng,
nhất là các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức vay nào này thì khi mà
các bạn đã gửi cái yêu cầu vay thành công rồi nhá thì các bạn sẽ đợi
trong khoảng một vài tiếng thì sẽ có nhân viên của bên m secured, họ
sẽ gọi điện cho các bạn đó, họ sẽ gọi điện cho các bạn. Đèn tư vấn cho
các bạn và nên hồ sơ vay cho các bạn thì bây giờ nó như thế này. Nếu
như đối với những bạn mà đi làm hoặc là không đi làm nhé, nếu như
bạn đi làm thì các bạn sẽ lựa chọn hoặc vay theo lương. Nhưng đối với

những bạn mà không đi làm thì tốt nhất là các bạn sẽ lựa chọn vay theo
hình thức vay theo kiểu như là. Sim, tức là. Điểm sim. Các bạn nhớ thì
bây giờ để có thể vay được theo hình thức vay theo sim này thì các bạn
lưu ý cho mình các bạn sẽ cần phải thỏa mãn những điều kiện này. Đầu
tiên thì các bạn phải sở hữu những cái sim chính chủ nhé, sim chính chủ
của 3 nhà mạng. Vina Viettel và mobi nhé. Hiện tại, họ chỉ đang hỗ trợ
cho 3 nhà mạng này. Chỉ cần có sim chính chủ các bạn nhá sim chính
chủ chính là cái sim mà các bạn đã đem đi đăng kí cmnd, hoặc là cái
căn cước công dân của các bạn nhá. Các bạn phải đăng kí cái sim này
và điều kiện ở trên cái sim này là gì? Là cái phim này bắt buộc phải sử
dụng trên 6 tháng rồi và hiện tại trên tài khoản của sim phải có số dư ít
nhất là 20.000 VND trở lên và trong một cái tháng gần nhất, các bạn
không được ứng tiền ở trên cái sim này. Đó và lịch sử của cái sim này
phải sử dụng thường xuyên sử dụng nhiều. Đó là các bạn sẽ vay được
25 triệu mình đã trực tiếp vay rồi và vay được 25 triệu rồi các bạn nhá.
Nếu như trường hợp mà các bạn vay 25 triệu= sim, nếu sim của các
bạn. Điểm nó k thì các bạn sẽ không cần phải chứng minh thu nhập
không có người đến gặp các bạn trực tiếp mà các bạn chỉ cần thêm một
vài cái thông tin rất đơn giản như là cmnd này, căn cước công dân, một
vài cái thông tin khác thôi đó thì các bạn lưu ý là. Các bạn sẽ có nhân
viên của tổng đài, họ sẽ gọi điện cho các bạn để tư vấn cho các bạn về
cái hình thức mà các bạn chọn hình thức nào thì nếu tốt nhất là các bạn
sẽ lựa chọn hình thức vay theo sim thì các bạn nhớ cho mình nhé. Lựa
chọn khoản vay dưới 25 triệu thì các bạn sẽ không phải chứng minh thu
nhập và còn nếu trên 25 triệu thì họ sẽ về thẩm định cái chỗ mà bạn
làm việc đó thì hồ sơ họ chỉ cần thêm chứng minh nhân dân căn cước
công dân và sau đó là nhấn. Điểm sim đó thì hồ sơ thì chỉ cần thêm
cmnd này. Cung cấp công dân này và sau đó thì cái. Điểm sim thì nhân
viên nó sẽ. Điểm sim khi mà các bạn phải gửi cái mã OTP đó là. Điểm
sim đó đơn giản vậy thôi thì đầu tiên cái hình thức vay theo sim thì các
bạn lưu ý cho mình nhá thì có những cái điều kiện gì thì mình vừa nói ở
trên rồi tiếp theo thì các bạn có thể vay theo cái hình thức là nhân viên
hưởng lương, nhân viên hưởng lương thì có nghĩa là nếu như mà các
bạn đang đi làm các cái công ty, doanh nghiệp ấy thì các bạn có thể
hoàn toàn vay theo cách này thì điều kiện để có thể vay theo hình thức
hưởng nương này là gì? Các bạn phải trên 20 tuổi các bạn nhé, còn cái
hình thức Viettel sim thì các bạn chỉ cần trên 18 tuổi thôi. Các bạn nhớ

nhưng mà cái hình thức vay theo lương này thì các bạn phải trên 20
tuổi và thu nhập phải trên 3 triệu đồng một tháng và số tiền tối đa mà
họ cho vay là 10 lần lương của các bạn nhé. Đó thì đây các bạn có thể
thấy này hồ sơ đi kèm này. Nó phải có số điện thoại này, số điện thoại
cố định của công ty này chứng minh thư nhân dân này hộ khẩu này làm
chú này ảnh chụp này. Khách hàng sao kê lương bảng lương này, tóm
lại là vay theo cái hình thức vay theo nương này thì nó cũng giống như
là vay các cái ngân hàng khác thôi đó thì tùy vào điều kiện của các bạn
như thế nào thì các bạn sẽ lựa chọn khoản vay nhé. Tiếp theo thì nếu
như trong trường hợp mà các bạn không đi làm cũng như là không có
một cái sim nào nokịa ý thì các bạn có thể lựa chọn thêm hình thức vay
là vay theo kiểu khách hàng đứng tên trên hóa đơn điện nhá thì khách
hàng đứng tên trên cái hóa đơn điện đó có nghĩa là các bạn là cái người
chính là cái chủ hộ ý. Cái này thì theo mình là hơi khó. Đối với một số
anh em còn trẻ như mình thì đấy thì các bạn hãy lựa chọn nếu như mà
các bạn phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn vay theo hình thức này
nhé. Đó là độ tuổi từ 26 đến 62 tuổi, có thu nhập từ 3 triệu đồng trở
lên. Khoản vay là từ 20 đến 50 triệu. Đó chứng minh thư căn cước công
dân này hồ sơ thì phải có hoá đơn điện này. Phiếu thu tiền điện này,
hiếu thông tin khách hàng này thì mới lưu ý cho các bạn, nhớ là đối với
khi mà các bạn lựa chọn tất cả các hình thức vay nào. Thì cái điều đầu
tiên là vay, đấy là vay tín chấp thì kể cả vay không chứng minh thu nhập
hay là phải chứng minh thu nhập thì nó đều phải hỏi han đến bạn đến
cái phần nguồn thu nhập của các bạn đó thì các bạn hãy lưu ý cho mình
là khi mà vay thì nó hỏi mình đi làm gì thì các bạn cứ cố gắng cho mình
là vẫn cứ chia sẻ một cái công việc gì đó để các bạn đang đi làm ý, để
họ có thể duyệt hồ sơ dễ dàng cho các bạn nhé. Về điều kiện vay thì
theo như mình nghĩ, tốt nhất là các bạn nên vay theo hình thức là vay
theo sim vay theo sim là vay dễ nhất. Nhưng có thể một số cái sim
khoảng các bạn đang sử dụng ứng tiền quá nhiều, hoặc là các bạn sử
dụng sim quá ít thì có thể không vay được thì các bạn có thể lựa chọn
thêm cái hình thức đó là vay theo hình thức hưởng lương này hoặc là
vay theo cái hoá đơn tiền điện nước này. Còn đối với cái việc mà các
bạn vay theo cái bảo hiểm y tế nhá thì cái bảo hiểm y tế thì là cái việc
mà các bạn phải sở hữu những cái bảo hiểm y tế của các cái doanh
nghiệp hoặc là của nhà nước hoặc của quân đội thì mới có thể thực
hiện vay được thì theo như mình thấy thì cái này khá là khó. Và bọn họ

sẽ dựa vào cái đầu số của bảo hiểm của các bạn. Cái mã số bảo hiểm
của các bạn ấy thì họ sẽ biết được là bạn đang đi làm bảo hiểm này ở
đâu và do ở đâu cấp thì các bạn phải đang đi làm thì các bạn mới có
thể vay được. Hình thức vay bảo hiểm này tiếp theo thì có một cái phần
nữa, đó là cái phần có hợp đồng ở các tổ chức tín dụng khác đó thì cái
này nếu trường hợp mà các bạn đang vay ở các bên tổ chức khác, ví dụ
các bạn đang đi vay ở các cái công ty. Ví dụ, các bạn đang đi vay ở các
công ty khác chẳng hạn. Thì các bạn cũng có thể thực hiện đăng ký vay
được thì các bạn hãy tùy vào cái hình thức cũng như là điều kiện của
các bạn nhé. Đầu tiên, khi mà nhân viên họ gọi điện cho các bạn để lên
hồ sơ ấy thì tốt nhất là các bạn cũng nên khai thác các bạn đang vay
mấy tổ chức các kiểu các kiểu í thì theo như mình cái đấy nên khai thật,
nhưng còn cái việc mà họ hỏi là có đi làm hay không thì các bạn cũng
có thể khai thác một chút nhớ rồi. Cái phần nữa là cái phần sở hữu thẻ
atm của ngân hàng đấy thì cái này chính là việc mà các bạn đang sở
hữu thẻ atm của ngân hàng mb bank.
6 Biểu hiện bạn đang bị lợi dụng
Đó khi mà các bạn sở hữu cái thời hàng ngân hàng của mb bank ý thì
các bạn cũng có thể thực hiện đăng ký vay được thì nhưng mà có nghĩa
là nếu như mà các bạn nếu như mà các bạn trường hợp dựa vào cái thẻ
ngân hàng ấy thì các bạn phải sử dụng cái thẻ ngân hàng có nhiều giao
dịch nhiều thì các bạn mới có thể thực hiện đăng ký vay được nhé rồi.
Vậy thì chi tiết của từng cái khoản vay này như thế nào? Điều kiện như
thế nào mình sẽ cố gắng và mình sẽ để lại cái phần nội dung, điều kiện
cũng như là cái hồ sơ như thế nào ở bên dưới phần bình luận. A mô tả
của video này nhé. Để cho các bạn có thể theo dõi kỹ hơn nữa, nhưng
mà cái hình thức khuay tốt nhất thì theo như mình là các bạn nên vay
theo hình thức nào vay theo sim và các bạn nào mà đang đi làm thì có
thể vay theo cái chế độ đã hưởng lương hoặc là bảo hiểm y tế là những
cái vay dễ nhất.
Trải nghiệm trước và sau khi mua bất động sản
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