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Tìm kiếm …

Hầu hết tất cả các bạn đều hiểu lầm, các bạn phải nhớ điểm tín dụng cá
nhân hoàn toàn khác với lại điểm tín dụng của một đôi mua nhà. Đừng
nhớ không lầm là ico phát à paris en training đây là 3 cái công ty mà họ
theo dõi điểm tín dụng của của các bạn có điểm tín dụng dưới 600 là tệ
đó. Hãy chăm là tốt nhưng mà thực sự trên 700 nó cũng chia ra nhiều

Bài viết mới



vật lắm. Người ta có cho mình mượn tiền hay không thì người ta phải
dựa vào cái lịch sử của mình nếu lịch sử của bạn là.
Hả? Chào các bạn đến với kênh youtube, đức phạm ở mỹ rất cảm ơn

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

các bạn đã theo dõi chương trình của đức rất là nhiệt tình và cho đó là

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

những cái cái cái câu hỏi để được tiếp tục có động lực làm tiếp video thì
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đây là một cái kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp cho các

HÀNG GIẤU KÍN

bạn có những cái tư duy đúng đắn hơn, cũng giống như là sẽ có thành
công nhiều hơn trong tương lai nhờ những cái bài học kinh nghiệm
thực tế mà đức chia sẻ. Có rất là nhiều bạn nói chuyện về điểm tín
dụng, nhưng mà nhiều khi mình cũng chưa có mơ hồ, mình cũng không
có hiểu rõ điểm tín dụng nó như thế nào, nó quất ra làm sao thế nào
gọi là tốt thế nào gọi là xấu thì hôm nay mời các bạn cùng theo dõi với
đức về vấn đề điểm tín dụng ở mỹ. Thì ờ câu đầu tiên là điểm tín dụng
là gì anh điểm tín dụng á nhưng các bạn biết á là cho mình biết được là
cái khả năng tín nhiệm của một cái người đi vay tiền như thế nào thì các
bạn thấy cái điểm của mình càng cao, cái độ tín nhiệm càng cao ờ thì
kết quả là các bạn càng uy tín với lại cái người cho các bạn mượn tiền,

phân biệt thẻ tín dụng và
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tại sao nó quan trọng như vậy à? Tại vì các bạn thấy cái gì cũng vậy á à?

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

Người ta có cho mình mượn tiền hay không thì người ta phải dựa vào

tín dụng và thẻ ghi nợ

cái lịch sử của mình. Nếu lịch sự của bạn là mua mượn rồi trả mượn rồi
trả mượn rồi trả mượn rồi trả như vậy rất trong một khoảng thời gian
rất là tốt thì chứng tỏ là bạn có mức độ tín dụng cao thì khi mà mức độ
tín dụng cao thì kết quả là cái rủi ro cái rủi ro đối với lại người cho
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mượn nó thấp mà khi rủi ro đối với người cho mượn nó thấp thì kết quả
là sao các bạn có thể mượn được cái tiện lợi rẻ hơn, hoặc là mượn được
cái số lượng tiền lớn hơn đó? Thành ra cái điểm tín dụng cho biết được
cái khả năng người ta tin tưởng bạn như thế nào, thành ra các bạn phải
nhớ điểm tín dụng càng cao. Thì các bạn sẽ được hưởng lợi nhiều à? Tại
vì các bạn là người uy tín, các bạn sẽ cho mượn nợ thì kết quả là nhà
băng lenders hoặc là những công ty trẻ con, nó sẽ cho các bạn mượn
nhiều hơn và với lãi suất thấp hơn so với những người khác các bạn
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nha. Ờ như vậy, các bạn thấy cái bạn cần phải giữ điểm tín dụng rất là
tốt, rất là cao vì nó rất là quan trọng. Nó sẽ ct giúp bạn tiết kiệm được
rất, rất là nhiều tiền. Khi mình đi mượn khi mình đi mượn tiền đó thì ở
mỹ nó có 3 cái công ty chính là đức nhớ không lầm là isco phát xạ
terrestre nous. Đây là 3 cái công ty mà họ theo dõi cái cái cái điểm tín
dụng của các bạn và các họ sẽ phân loại và họ sẽ có những cái thuật

Mua sắm
Ngân hàng
phòng trọ công nhân

toán bí mật. Thường những cái này họ không cho ai biết để làm sao
đánh giá một cái người như thế nào gọi là tín nhiệm hay không tín
nhiệm thì tại sao những cái thuật toán như vậy nó nó nó nó bí mật các
bạn thấy tại vì một ai đó mà cũng bắt chước như họ cũng làm y chang
như họ thì kết quả là cách sẽ có rất là nhiều công ty và cạnh tranh với
nhau đó. Thành ra là những công ty này là công ty lâu đời và được uy
tín được những cái tổ chức cho vay tiền họ tín nhiệm. 3 công ty này nói
3 công ty này là tin tưởng được làm ăn được good được và 3 công ty có
những cái thuật toán phù hợp để mà có thể đánh giá được một cái
người như thế nào. Một người đi đi mượn tiền như thế nào? Ờ có điểm
cao hay điểm thấp để mà từ đó những cái công ty cho mượn tiền họ sẽ
cho vay như làm sao? Thì 3 công ty này á khi mà họ đánh giá họ đều
dựa trên cái số serial của bạn, tức là số an ninh xã hội EN thì khi các bạn
tới nhà băng, các bạn mở một một cái thẻ tín dụng hoặc là các bạn đi
vay một món nợ thì các bạn đều thấy rằng là cái nhà băng và những cái
tổ chức thẻ tín dụng đó. Nó đều thông báo lại cho 3 công ty này là à
bạn này đang đi mượn nợ đây và đây là cái số mà họ đã blue, họ đã cho
thì khi mà 3 cái đó đó, những cái thông tin mà các bạn đi mượn nợ đâu
mà đều được thông báo về lại cho 3 cái tổ chức này. Thì 3 tổ chức này
giống như là họ làm một cái cơ sở dữ liệu. Họ thu thập thông tin các
bạn biết được. Hiện giờ bạn có bao nhiêu món nợ mà bạn đang chuẩn
bị đi kiếm những cái món nợ nào? Từ đó, họ sẽ có một cái nhìn khách
quan. Các bạn thấy đây là một cái cái đất, nó là một cái hệ thống làm
việc chung với nhau chứ không phải là chỉ có một, có nghĩa là tất cả
những cái nơi mà cho mượn tiền đều thông báo về 3 cái công ty này và
3 công ty này họ cũng link với nhau. Họ chia sẻ thông tin với nhau
nhưng mà đứng đó nhưng cũng sẽ có một cái trường hợp là các bạn
thấy ủa, tại sao mình apply rồi bên bên trainer nhìn có mà bên pin thì
nó chưa có. Vì nó chưa có, chưa có update thông tin ra sao các bạn ạ
chứ còn thường thường là những công ty này ờ nhiệm vụ của họ sẽ
update với nhau để họ đảm bảo là là không ai lừa được họ hết đó cảm
ơn bạn. Gọi đến tín dụng của mỹ á thì nó dựa trên pico nó nó từ là 300
rưởi cho tới nhiều khi 800 rưởi 900, nhưng mà các bạn phải nhớ một
điều rất là quan trọng như vậy, điểm tín dụng mà cho đi mua hàng bình
thường để mở thẻ nó hoàn toàn cái việc khác với điểm tín dụng của
bên ma két đã đi mượn lô mua nhà là tại vì mỗi cái nó sẽ có những cái
bậc thang, những cái nấc thang, những cái so sánh khác nhau. Nó có
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thể cô relations có thể tương đối tương đồng, nhưng mà nó không bao
giờ các bạn không bao giờ các bạn ra nhà băng. Các bạn kéo cái điểm
tín dụng của bạn ra 800 mà các bạn tới rất, chẳng hạn các bạn kéo
điểm trứng rụng về bên market mà nó ra cũng 800 không, rất là thường
là quá thương bên market. Cái điều khiển dùng nó sẽ thấp hơn và tại
sao bên mô gạch đó khi mà người ta làm, người ta sẽ chú ý tới các yếu
tố làm bạn có trả những cái nợ mà gạch đúng hạn hay không đó? Còn
nếu mà bạn trả những cái nợ, các bạn thấy các bạn trả nợ thẻ tín dụng
đúng hạn, nhưng mà chưa chắc gì bạn đã trả nợ ma kết đúng hạn đúng
không? Các bạn đó thành ra là nó sẽ có những cái thông số và nó kết
quả cái điểm nó khác nhau. Cái điều này là cái điều mà Moscow hầu hết
tất cả các bạn đều hiểu lầm các bạn phải nhớ khi theo dõi các video, các
bạn nhớ điểm tín dụng của thương mại, nó gọi là purser hoặc là của cá
nhân hoàn toàn khác. Với lại tìm tuyển dụng của mụn lồi mua nhà đó,
các bạn đừng có bao giờ lên internet nó ô tiệm của tôi 800 tại sao cái
điểm của mình luôn mua nhà của tôi ra có 708 hoặc là 706 đó các bạn
thấy vậy và một lần nữa là khi những công ty mà nó muốn xét duyệt hồ
sơ các bạn thì nó sẽ so sánh 3 cái điểm khác nhau đến gặp một vài cái
hồ sơ mà chenille nhìn thì cho điểm cao, chẳng hạn như 700 tư. Bên
paris thì lại cho 702 mà bên tko phát nhiều khi cho con 700 thôi, các
bạn thấy anh điểm đó rất khác biệt nhau nha. Mỗi công ty nó sẽ có mỗi
cái thuật toán riêng ờ người. Thành ra là khi mình xét về hồ sơ, thường
thường người ta hay lấy điểm nằm giữa để cho công= đúng không ạ?
Thì trong manga đó là định nghĩa thế nào là tốt thì thường thường á cái
điểm tín dụng dưới 600 là tệ đó rồi từ 600 tới 700 á. Đừng nghĩ là trung
bình trên 700 là tốt, nhưng mà thực sự trên 700 nó cũng chia ra nhiều
vật lắm, mỗi lần nó đi khoảng 20 điểm, từ 700 tới 719 là 720 739 740
cho tới 759 760 tới 779 trên 708 trên 708 tư 708 trở lên. Cái gọi là
excelvan, tức là hoặc coi như là nước, có thể nói là hoàn hảo là tại vì tại
vì bạn có điểm 800 thì kết quả là bạn cũng chỉ được tiền lời giống như
cái người ở điểm 708 mà thôi. Thành ra trên 708 rồi các bạn coi như là
không phải lo lắng gì hết nhưng tuy là tốt từ 700 tới 708 nhưng mà nó
cũng sẽ đi pan nếu các bạn đau nhiều chẳng hạn thì tiền lời nó không
ảnh hưởng. Nhưng các bạn đau ít thì lúc đó người ta lại nhảy vào người
ta coi là là bạn 702, nó sẽ khác với người 700 mà bạn 700 tư nó sẽ khác
với lại người bày cho 2 chẳng hạn. Nhìn chung thì nó có nhiều nấc
thang quá nhiều cái khó nhớ thì các bạn cứ nhớ là thường trên 700 tư

và tương đối là tốt cho bạn nha tốt cho bên ma két. Còn dĩ nhiên là các
bạn nên mua xe, các bạn nên làm chuyện khác thì nó sẽ có những hệ
thống khác biệt. Nó tính thoát một chút và từ đó sẽ dựa trên đó mà nó
cho biết cái nào là tốt, cái nào xấu. Thành ra khi mà hỏi hộ cái điểm nào
tốt hay xấu thì nó cũng tương đối lắm. Các bạn quan trọng là bạn làm
cái gì, các bạn mua nhà hay các bạn mua xe, các bạn mở thẻ và một cái
quan trọng thứ 2, nhưng mình nói đó nó còn phụ thuộc vô nếu nhà nó
phụ thuộc tiền down nữa, đau nhiều quá thì. Thì thì điểm đó, điểm 700
hay là điểm 700 – 2 708. Nhiều khi nó cũng giống nhau nhưng mà ví dụ
như là đau ít thì nó lại khác biệt tại vì nó rủi ro cao, các bạn thấy nó rất
là hợp lý. Tất cả mọi chuyện gì nó có vấn đề hợp lý và mtsensk hết. Đối
với các bạn có rất là nhiều điều thú vị, mình rất muốn tiếp tục chia sẻ
với các bạn về lối sống, về văn hóa của mỹ và những cái kinh nghiệm ở
trường học lại làm sao mình thành công. Những cái kinh nghiệm đi làm,
làm sao các bạn có thể trở thành một nhân viên thành công. Các bạn
hãy đăng ký với kênh đức phạm ở mỹ. Hãy cùng đức phạm học nhiều
điều hay và mới mẻ các bạn nhớ.
Lãi suất ngân hàng tăng nóng: Đầu tư vào đâu để “tiền đẻ ra tiền”
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