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Tìm kiếm …

chia sẻ với anh chị em về một cái chủ đề mà các bạn hay hỏi là có nên
chuyển trả góp ở tại? Hàng hay không hay là chúng ta sử dụng các cái
hình thức mà thanh toán tiền điện, thanh toán tiền nước để tận dụng
cái nguồn vốn thì ở đây mình phải chia sẻ với anh chị em như thế này
à? Các ngân hàng hiện nay thì họ khi mà chúng ta sử dụng thẻ thì họ
đều cho chúng ta có thể chuyển đổi trả góp= hình thức là kể cả kể cả

Bài viết mới



cái cửa hàng đấy. Người ta không có chuyện trả góp, chúng ta đi chi
tiêu thôi đúng không ạ? Chỉ cần trên 3 triệu đồng, mặt= chung là trên 3
triệu đồng, đó là chúng ta có thể gọi điện lên tổng đài của ngân hàng
đấy thì các anh chị em lật mặt sau thẻ. Sẽ có số tổng đài của ngân hàng
mà chúng ta đang sử dụng.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào
SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

Gọi điện lên bảo bảo là tôi vừa giao dịch 10 triệu đấy thì có thể là
chuyển cho tôi cái giao dịch này sang trả góp. Lãi suất thì tùy theo cái
dòng chảy khác nhau, có thể là trung bình là khoảng tầm 1,3%, còn
bình thường thì có một số dòng thẻ có thể là chỉ 0,9 0,81%, còn đại đa
số thì trung bình nó sẽ rơi vào tầm 1,2 đến 1,3%. Đấy thì hoàn toàn
không cần phải do cái cửa hàng đấy bình thường. Ví dụ, chúng ta ra
điện máy xanh, thế giới di động hay tất cả các thứ thì chúng ta làm trả
góp đúng không ạ? Thì cái cửa hàng này họ sẽ làm trả góp với chúng
ta. Thế còn ở đây, chúng ta không cần các cửa hàng, các cái đơn vị làm
trả góp mà chúng ta cần chi tiêu số tiền trên 3 triệu đồng. Gọi điện lên
tổng đài chuyển đổi trả góp ngay. Và với lãi suất như vậy thế thì có rất
nhiều bạn hỏi là thế, bây giờ sử dụng cái có liền chuyển trả góp hay
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không thì đây là một cái vấn đề, nó khá là nhạy cảm. Thế thì mình cũng
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chỉ chia sẻ những góc độ mà nói chung là có thể để mình có thể chia sẻ

tín dụng và thẻ ghi nợ

được công khai thôi đúng không ạ? Thế còn nếu như mà tốt nhất thì
các bạn có thể vào nhóm hội viên kim cương để có thể là được tư vấn
nó cặn kẽ hơn đấy à? Thế thì. Ở đây ý thì khi mà chúng ta, các bạn phải
cần lưu ý là khi chúng ta chuyển đổi trả góp ở trên cái thời điểm rụng
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ấy thì thừa rất nhiều ngân hàng sẽ bắt chúng ta cam kết là trả góp
trong vòng ít nhất phải 24 tháng, hoặc là ít nhất là 12 tháng. Đấy thì có
một số ngân hàng họ đồng ý cho chúng ta chuyển trả góp kiểu này,
nhưng người ta lại bắt cam kết là trả góp trong vòng 2 4 tháng. Hoặc
thôi thì mình cứ lấy mốc chung là 10 10 gọi là 12 tháng đi thì với cái
mức lãi suất họ thu của chúng ta là mình cứ tính trung bình nhá là 1,3%
hoặc là thôi lấy 1,2 thì cho nó đẹp, đúng là số 33 thì số hơi xấu. Thì 1,2%
đấy tiền trên tổng cái số tiền hàng tháng mà chúng ta cần phải trả. Ví
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dụ các bạn tưởng tượng này. Đúng ạ? Là lãi suất 1,2%, có nghĩa rằng
nếu như chúng ta sử dụng chơi thẻ 100 triệu thì chúng tôi chuyển trả
góp trong vòng 12 tháng thì các bạn hãy lên tính tiền gốc của chúng ta
là lấy 100 triệu chia cho 12 tháng thì sẽ xa số tiền gốc mà chúng ta phải
trả hàng tháng đúng không ạ? Thế thì còn tiền lãi này sẽ là thì công
thức sẽ là gì là 1,2% tương đương với 1.000.002 thì như vậy là tiền 100

Mua sắm
Ngân hàng
phòng trọ công nhân

triệu, chia cho 12 tháng thì sẽ ra số tiền gốc chúng ta trả mỗi tháng+
với 1.000.002 là tiền lãi. Chúng ta cần phải trả thì như vậy là đấy chính là
cái tổng cái số tiền. Mà chúng ta cần phải nạp vào thẻ hàng tháng để
chi trả cho các bạn để chi trả cho ngân hàng thì ví dụ lấy cái mốc là 100
triệu mà 1,2% một tháng thì thời gian là lãi suất như vậy là quá thấp đi.
Nhưng mà các bạn quên mất một điều, có một cái điều khoản ràng
buộc là như thế này là khi mà chúng ta cần. Đúng không ạ? Khi mà
chúng ta cần gì tất toán trước hạn, chúng ta sẽ bị phạt và cái biên độ
phạt đây thì sẽ rơi vào khoảng tầm thường ấy thấp là 2% nhiều có thể
là 3 đến 4% tùy nhưng mà đại đa số ở đây sẽ rơi vào khoảng 2%. Có
nghĩa là ví dụ chúng ta sẽ đóng được 3 tháng thôi. Chúng ta bây giờ
chúng ta trả góp trả góp trong vòng 12 tháng, chúng ta đóng được 3
tháng thì bây giờ chúng ta muốn tất toán toàn bộ thì bây giờ còn lại
bao nhiêu thì chúng ta sẽ bị phạt 2% trên cái số dư nợ còn lại ấy. Ví dụ,
chúng ta đóng 3 ví dụ, chúng ta vay tưởng tượng các bạn hãy tưởng
tượng này để cho những cái bạn chưa hiểu rồi. Ví dụ, các bạn vay 12
triệu trả góp trong 12 tháng. Như vậy, mỗi một tháng các bạn phải trả
một triệu tiền gốc+ một số tiền lãi. Như vậy. Các bạn trẻ được 3 tháng
rồi như vậy là các bạn sẽ đã trả được 3 triệu thì còn 9 triệu tiền gốc thì 9
triệu tiền gốc là khi mà các bạn trả. Các bạn muốn tất toán hết trước
hạn thì các bạn sẽ bị phạt 2% trên cái 9 triệu này. Các bạn hiểu ý mình
không đấy thì là để cho các bạn nó dễ hiểu, dễ tưởng tượng ra đấy.
Tiếp theo là các bạn phải lưu ý này cái tiền lãi này ý đúng không ạ?
Chính là cố định. Các bạn quên mất một điều, đây là không phải lãi
giảm theo cái dư nợ, ví dụ là giảm theo dư nợ như thế này. Ví dụ, các
bạn chả được ờ các bạn vay 12 triệu đồng thì cái lãi là 1,2% một tháng.
Ví dụ là như vậy đi thì các bạn hãy tính rằng ví dụ các bạn trả được 3
triệu rồi thì bây giờ các bạn chỉ còn nợ 9 triệu thôi, đúng không? Thì 9
triệu là các bạn chỉ phải chịu 1,2% chứ làm sao tôi lại phải chịu đúng
không ạ? 1,2% như tôi vay 12 triệu được bởi vì tôi đã trả được gốc 3
triệu. Văn anh tưởng tượng như thế này cho các bạn dễ hiểu này, các
bạn đi vay tiền của tôi 100 triệu đúng không ạ? Tôi lấy lãi suất của các
bạn là 1,2% trên cái số tiền các bạn vay thì ví dụ các bạn trẻ tôi 50 triệu
rồi đúng không ạ? Thì bây giờ bình thường các bạn vay 100 triệu thì
tháng đầu tiên là tôi thu của các bạn 1,2% thì là tương đương với
1.000.002. Thế nhưng mà khi mà các bạn chả được cái số lượng gốc là
50 triệu rồi thì lúc đấy tiền lãi của các bạn thì còn bao nhiêu ạ? Còn một
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nửa thôi chỉ còn là 600.000 thôi chứ đúng không? Nhưng mà ở đây khi
các bạn chuyển trả góp ý thì người ta. Càng về sau càng lại cao và lãi
kinh khủng khiếp luôn. Các bạn không thể tính được đâu đấy. Các bạn
hãy thử nghĩ mà Xem đúng không ạ? Đến lúc các bạn đúng không ạ?
Các bạn chả được chỉ còn nợ 10 triệu thôi nhưng các bạn vẫn phải chịu.
Phí tiền tiền tiền lãi là 1,2%. Nên các bạn hãy bạn hãy hãy tự suy nghĩ đi.
Nó không phải như kiểu kiểu mà chúng ta vay thế chấp vay thế chấp
mà tôi trả được gốc thì tôi bớt gốc đi thì hàng tháng là người ta sẽ tính
tiền lãi của tôi trên cái tìm số tiền gốc còn lại các bạn hiểu ý mình
không giống như mình vừa làm. Ví dụ ý là mình đang phải giải thích rất
đơn giản và dễ hiểu nhất để không biết là các bạn đã hiểu chưa đấy.
Mình phải loại bỏ hết những cái từ mà nó khó rồi chuyển ngành đi đấy
thì các bạn phải hiểu như vậy thì ở đây khi mà chúng ta chuyển trả góp
gọi là như lãi này là lãi cố định, kể cả mình có trả giảm gốc đi thì lãi nó
vẫn như thế, nó vẫn giữ nguyên. Nhưng khi chúng ta phải hiểu một lúc
ban đầu thì các bạn có thể tính được Xem càng về sau, càng về sau,
càng về sau, càng về sau lại càng cao. Đấy thì chúng ta cần phải cân đối
ở cái vấn đề này, cân đối tiếp theo nữa này khi mà chúng ta chuyển trả
góp ý là dành cho những cái người như thế này là người ta mua một cái
món đồ to. Sau đó, họ có kế hoạch họ trả góp dần, họ góp dần họ góp
dần và họ không tiêu ở trong thẻ nữa chứ? Còn đây, ví dụ như những
cái bạn mà lại còn tận dụng cái nguồn vốn ở trong thẻ là như thế này.
Các bạn tưởng tượng như thế này nhá là các bạn sẽ bị chịu 2 lần phí là
khi mà các bạn à? Khi mà các bạn trả góp xong đúng không nào? Các
bạn góp trả một tháng tháng một tháng nếu các bạn chuyển trả góp
100 triệu thì bây giờ các bạn chả được hàng tháng ạ trong trong 12
tháng đi như vậy, các bạn còn chả được 6 tháng tương đương với
tương đương với việc là gốc của các bạn đã chạm vào trong đấy là 50
triệu đúng không ạ? Các bạn lại cần vốn, các bạn cần thì tiêu rồi các
bạn lại tiếp tục. Các bạn lại đi gì, các bạn lại đi lấy cái 50 triệu đấy, các
bạn lại có thể là đi tiêu tiếp xong, các bạn lại chuyển trả góp tiếp.
Chẳng hạn thì có phải là bị 2 lần phí không? Hoặc là chúng ta lại tận
dụng cái nguồn vốn đấy= cách này, chúng ta nhập những cái hóa đơn
điện, hóa đơn nước của người ta về chúng ta thanh toán có thể nhập
được một 2% thì có phải tự nhiên các bạn vẫn phải chịu một vẫn phải
chịu cái tiền lãi trên 50 triệu đấy của các bạn? Bây giờ chúng ta lại chịu
thêm một cái tiền lãi nữa không? Thế nên cái việc chuyển trả góp đấy

chỉ dành cho những cái bạn mà khi mà chúng ta chuyển trả góp xong,
chúng ta sẽ không tiêu nhiều trong thẻ nữa mà chúng ta cứ góp gốc
gốc gốc vào khi nào đủ thì chúng ta lại lặp lại một cái quy trình như vậy.
Thì nó sẽ là hợp lý. Còn đối với những cái bạn sớm cần sử dụng dòng
tiền liên tục, liên tục, liên tục, liên tục thì như vậy là các bạn đang chịu 2
lần phí đấy và cái việc mà càng về sau lại các bạn càng cao. Càng về sau
lại các bạn càng cao, 1,2% này chỉ dành cho tháng đầu thôi. Mình phải
chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn có thể hiểu rõ được cái bản chất
của cái việc chuyển trả góp. Xong cái video này thì sẽ rất nhiều những
cái đơn vị mà chuyển trả góp của các ngân hàng, họ sẽ ghét mình nếu
mà họ biết được là mình giải thích cho các bạn. Nhưng mà đối với mình
là một người xây dựng+ đồng thì mình phải giải thích cho các bạn thì
các bạn chọn một phương án phù hợp, chuyển nó phải cực kỳ hay. Đối
với những cái người mà xác định là hàng tháng, tôi sẽ không tiêu đến
nữa mà tôi chỉ góp vào góc vào góc góc vào khi mà chả đủ xong, tôi lại
bắt đầu lặp lại một quy trình. Còn nếu đấy thì các bạn nên sử dụng cách
này chứ? Còn nếu như các bạn mà bây giờ cứ trả được 50 triệu rồi các
bạn lại lấy 50 triệu gia hoặc các bạn lại tận dụng 50 triệu để làm đòn
bẩy, các bạn nhập những cái hóa đơn điện nước về thanh toán để tận
dụng nó ra thì các bạn lại mất phí tiếp thì Bản chất rằng cái 50 triệu này
các bạn vẫn phải chịu phí bởi vì cái lãi có bị giảm đâu, nó có giảm theo
dư nợ đâu? Đúng không ạ? Đấy thì các bạn cũng cần phải lưu ý, hoặc là
có những một số cái đơn vị họ chuyển đổi trả góp thì họ sẽ chuyển đổi
cái họ thu luôn cái phí chuyển đổi trả góp ngay từ đầu có nghĩa là họ
luôn thu luôn một cục luôn cái chuyện tróc ngay từ đầu luôn thì bản
chất là cái chuyển trả góp ngay từ đầu.
5 Bước cần làm khi người ấy làm bạn buồn tổn thương
Cái phí ngay từ đầu cũng chính là tiền lãi của các bạn luôn và lãi là lãi cố
định đúng không ạ? Chứ không phải là lãi cũng giảm theo dư nợ thì
tính ra lại cũng cảm. Đây là cũng là một cái bài toán dành cho các bạn
đi vay, tại sao mà lãi suất khi mà chúng ta vay tiền của các công ty tài
chính ý, lúc đầu các bạn tính nó rất là thấp. Nhưng mà càng về sau, các
bạn cao lên có thể lên đến 4 50% bởi vì chính là bởi vì cái cái cái cái cái
cái cách tính lãi suất như thế này, các bạn đang tính ra hình thức là lãi
phẳng nó khác. Đấy đúng không ạ? Chứ còn các bạn không hiểu được
rằng là khi mà gấp tôi giảm rồi lãi, tôi không hề giảm mà lãi tôi vẫn như

kiểu lúc tôi vay lúc ban đầu đấy mới là điều đáng sợ. Cũng giống như
việc tôi cho các bạn 100 triệu, các bạn cho tôi 5 triệu gốc rồi tôi vẫn thu
các bạn 1.000.002 các bạn nếu như bình thường, các bạn có chịu các
bạn có chấp nhận không? Các bạn hỏi thử các bạn Xem các bạn đi vay
tiền như vậy các bạn chấp nhận không? Chắc chắn là không. Rồi đúng
không? Ấy thì các bạn hãy hãy một cái người mà thứ nhất là chúng ta
cần phải có một cái kế hoạch về tài chính và chúng ta cần phải là thử
Xem rằng là chúng ta có nên phải đóng góp công thức gia truyền đóng
góp rất hay và tuyệt vời, nhưng nó phải phù hợp tùy từng đối tượng sử
dụng tùy từng mục đích của các bạn nhá đấy thì chúc tất cả các bạn là.
Hiểu rõ hơn về chuyện đóng góp và đừng quên like video chia sẻ video
để ủng hộ mình.
Có nên vay tiền ngân hàng để mua nhà

 Cho vay trả góp ngân hàng Vietcombank, Có nên vay ngân hàng
Vay tiêu dùng

mua nhà 
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chototbatdongsan.com không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào
do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên
web. Hãy liên hệ với ngân hàng, chuyên gia tài chính, cố vấn pháp luật
chính chủ để được tham vấn
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