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cái nội dung đó là làm thế nào để mà vay tiền mà nhanh chóng không
thẩm định nhà và thậm chí các bạn không cần phải gặp trực tiếp nhân
viên kỹ hồ sơ nhưng mà các bạn vẫn làm được cái hồ sơ và cái hợp
đồng vay theo ý muốn của mình. Ờ mình sẽ chia sẻ 4 cái cách vay tiền
không thẩm định. Tại 4 công ty tài chính cũng rất phổ biến ở Việt Nam
hiện nay, đó là MC radice trực thuộc ngân hàng của đội. Ờ FRA đít. Hd
sai son và homcredit rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của video
luôn nha các bạn.

Bài viết mới
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào
SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN
HÀNG GIẤU KÍN

Khi mà các bạn vay tiền thì thông thường á mình sẽ phải làm hồ sơ

phân biệt thẻ tín dụng và

mình gặp nhân viên để được tư vấn kĩ các cái điều kiện vay vốn. Nhưng

thẻ ghi nợ – cuộc đại

mà trong cái thời điểm hiện tại này thì tình hình dịch cho nên là các bạn

chiến của visa và

rất khó khăn trong vấn đề đi lại và cũng khó để đạt được một cái cuộc

mastercard kinh tế nhập

hẹn để mà tư vấn thì như vậy á thì bắt buộc các công ty tài chính này

môn

họ sẽ đưa ra các cái chương trình. Ờ ký hồ sơ online hoặc là tư vấn và
chăm sóc khách hàng từ xa. Thì hiện tại ở Madrid, họ đang có một cái
gói vay. Mình có thể tạm gọi là vay theo sim Viettel hoặc là sim mobi
khi bạn có sim, Viettel hoặc sim mobi thì bạn cung cấp thông tin cho
nhân viên thì cái số điện thoại của nhân viên thì mình sẽ để ở cái phần
mô tả các bạn có thể liên hệ với nhân viên để được tư vấn kỹ hơn. Theo
mình sẽ nói sơ bộ với cách vay tiền không thẩm định thôi thì các bạn có
một cái sim Viettel thì các bạn sẽ. Điểm cái sim Viettel đó và nếu cái sim
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của các bạn khi mà. Điểm nó có gói vay thì các bạn sẽ gửi chứng minh
thư và hộ khẩu cho nhân viên. Họ sẽ úp cái hồ sơ lên cho các bạn và khi
mà được thông báo giải ngân, các bạn cung cấp số tài khoản tiền sẽ về
tài khoản cho các bạn và tất cả các cái hồ sơ và cái lịch trả nợ sẽ được
gửi về mail cho các bạn. Các bạn sẽ theo dõi ở đó và thanh toán hàng
tháng. Gói vay nó rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn cũng có thể sử
dụng nó là sim Viettel. Hoặc là sim mobi để trách cái gói vay nha các
bạn. Rồi, đó là cách vay thứ nhất. Khi mà các bạn cần vay không thẩm
định tại m serivce, một công ty tài chính vụ âm ngân hàng quân đội.
Tiếp theo đó là công ty tài chính Emirates. Chắc các bạn là nghe rất
nhiều về e perryt rồi đúng không? Thì mình không có nói về cái đúng
hay cái sai mà mình chỉ nói về sản phẩm Madrid đang cung cấp thôi,
còn các hoạt động vay thì các bạn vay hoặc không vay thì các bạn đều
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nên tìm hiểu kỹ thì ER đấy họ có một cái ứng dụng đó là snap. Để mà
hỗ trợ khách hàng tự cung cấp thông tin để vay vốn. Và cái snap đó nó
sẽ. Điểm cái hồ sơ của các bạn và đưa cho các bạn cái khoản vay gợi ý

Ngân hàng

cho các bạn. Và nếu mà các bạn bấm đồng ý vay thì các bạn sẽ vay
được tiền. Đây là cái ứng dụng snap các bạn có thể tải về điện thoại và
ướp hồ sơ của mình lên. Nó rất là đơn giản nếu bạn muốn tìm hiểu
thêm thông tin từ FS thì các bạn có thể gọi lên cái tổng đài của họ ở
đây, hoặc là cái số nhân viên mình để ở cái phần mô tả. Đó, ừ, nếu mà
các bạn. E thì họ có rất nhiều các cái gói vay khác nhau và thông
thường khi các bạn up lên snap thì họ cũng sẽ trả cho các bạn kết quả
ngay luôn thì thay vì các bạn sẽ hỏi mình là em có vay được hay không,
hay là mình có vay được hay không, hay là chị có vay được hay không
thì các bạn cứ tải cái snap này về úp hồ sơ thử lên Xem là vay được hay
không thì các bạn biết chính xác luôn. Tại vì mỗi cái lịch sử vay vốn của
khách hàng, mỗi cái thông tin cá nhân của khách hàng là nó một cái sự
riêng biệt. Cho nên là các bạn hỏi có vay được hay không thì mình cũng
không trả lời được. Thì mình phải có đầy đủ thông tin của các bạn thì
mình mới check được đó. Còn cái quan trọng nhất là các bạn muốn
trách thì các bạn cứ tải cái phần mềm snap này về. Chắc bạn đăng ký
giữa hồ sơ lên thôi. Đó là cái cách vay thứ 2 mà không thẩm định tại
nhà của công ty tài chính f parry. Họ đang cung cấp họ có thể hỗ trợ
cho các bạn vay từ 10 đến 50 triệu. Đấy là thời gian trả góp là từ tối đa
là 36 tháng. Rồi cái cách vay trả góp. Tiền= tiền mặt thứ 3 ở hòm hate
xoong mà các bạn không cần thẩm định. Không cần thẩm định nhà thì
có cái máy này, nó sẽ có một cái bước, một gọi là bước một và sau đó
thì nó mới tới. Bước 2, bước một thế, tất cả các bạn đều biết là hom hd
sai son là một cái công ty tài chính chuyên hỗ trợ bán hàng trả góp như
là điện thoại, đồ gia dụng, xe máy, thậm chí là ô tô trả góp. Và để nếu
mà các bạn chưa từng mua trả góp hay là vay trả góp quá đi ra xong để
khoản vay được ở đây= tiền mặt thì trước hết bước một, các bạn phải
mua trả góp thông qua tài chính hd saison này một cái sản phẩm nào
đó thì cái cách mình làm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn, đó là
mình sẽ. Tới thế giới di động. Mình chọn mua một cái điện thoại, mình
mua cái điện thoại rẻ thôi, mình mua khoảng tầm một triệu thôi, 2 triệu
thôi tùy các bạn thích mua điện thoại nào theo nhu cầu của các bạn thì
các bạn mua nhưng mà mục đích của mình là của cái việc mua này. Đó
là tạo dựng cái điểm tín dụng tốt đối với htc son để sau này mình vay
tiền không cần hồ, hồ sơ ký tá gì hết, chỉ cần chứng minh thư thôi thì
cái cách mà mình làm ra là mình mua một cái điện thoại. Hồi đó là mình
mua một cái điện thoại, mình nhớ là 2 triệu. Mình trả trước cho họ một
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triệu và mình trả góp một triệu trong vòng 4 tháng. Đấy thì mỗi tháng
mình trả một ít thôi, vài trăm ngàn thôi sau. 1, 2, 2 tháng. Sau 2 tháng
mới được trả góp thì mình. Cái số tiền nó không nhiều lắm, thế là mình
trả hết đi một lần. Coi như là mình. Trả sau 2 tháng thôi hoặc là một
tháng thôi. Ngay cả một kỳ thôi, sau đó mình thanh lý hồ sơ luôn tại vì
số tiền nó không bao nhiêu, nó chỉ có trả góp 0% thì nó chỉ vay một
triệu thì+ thêm một chút phí thì mình trả hơn một triệu mấy thôi. Rồi
như vậy á là mình đã có một cái điểm uy tín với lại công ty tài chính HN
shop có nghĩa là hồ sơ của bạn trên hệ thống nó là lưu vào rồi à? Đây là
một khách hàng trả nợ tốt, thực hiện nghĩa vụ tài chính rất là tốt và cái
bước 2 là họ sẽ gọi điện cho các bạn mời các bạn vay một cái khoản
tiền mặt từ 10 đến 50 triệu và các bạn chỉ cần cung cấp chứng minh thư
thôi là các bạn có thể vay được tiền mặt từ 10 đến 40 triệu rồi. Và nếu
mà các bạn đợi lâu quá mà các bạn chưa thấy htc son gọi điện để mời
vay các bạn, các bạn có thể chủ động gọi lên cái tổng đài để hỏi Xem là
với cái tình hình hiện tại của mình như vậy thì mình cần vay tiền á thì có
được hay không? Điện thoại có chi nhánh Hồ Chí Minh ở đây. Hà Nội ở
đây và điện thoại số tổng đài của họ là ở đây. Đó 190055885 tư. Các
bạn có thể gọi lên hỏi, nhưng mà bước một thì các bạn phải làm theo
cái như mình gợi ý nha thì đương nhiên mỗi người sẽ có một cái cách
làm sáng suốt hơn nhưng mà mình áp dụng cách này rồi mình thấy rất
là hay. Mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn đấy đến bây giờ nhiều khi mà
mình cũng chưa có nhu cầu vay vốn, nhưng mà họ cứ gọi điện, họ mời
chào tháng nào gọi là tháng nào gọi gọi Xem anh có cần vay tiền hay
không đó, sau đó mình sẽ lấy cái số điện thoại của các nhân viên mà
đang nắm giữ cái hồ sơ của mình. Và cái người đó là sẽ người phụ trách
khi nào mình cần, mình gọi lại cho nhân viên đó cái mình làm hồ sơ giải
ngân trong 2 ngày. Một đến 2 ngày thôi là họ giải ngân cho mình ngay.
Thì tương tự như htc son như vậy thì homcredit cũng thế. Horex là một
công ty chuyên bán hỗ trợ bán hàng trả góp. Tức là bạn mua một cái gì
đó các bạn trả góp thì hôm đấy họ hỗ trợ họ có mặt ở hầu hết các cái
cửa hàng điện thoại, hàng xe máy, cửa hàng điện gia dụng, điện lạnh.
Đó rất nhiều, các bạn có thể mua xe máy trả góp, mua xe đạp trả góp
luôn. Mua điện thoại trả góp thì cũng tương tự như hd sai son mà mình
vừa nói các bạn mua một cái món hàng nào rẽ thôi. Mình nghĩ tầm 1 2
triệu thì cơ bản giữ sức để mua cái việc mua cái này á vừa là mình sử

dụng vừa là mình tạo uy tín với lại công ty tài chính để sau này á mình
cần vay tiền mặt.
Kiến thức đầu tư: CỔ PHIẾU là gì TRÁI PHIẾU là gì? Nên đầu tư cổ phiếu
hay trái phiếu
Thì họ sẳn sàng hỗ trợ cho mình vay tiền mặt thì nhanh mà không cần
phải làm hồ sơ gì nhiều. Hiện tại, bây giờ mỗi tháng mình cũng nhận
được các cuộc gọi mời vay tiền của htc son trên tổng đài họ mời vay
bởi vì mình đã mua trả góp ở đây, mình trả nợ rất là tốt. Mình các bạn
cứ làm như vậy đi. Nhưng quan trọng á khi mà làm hồ sơ vay ở đây á
thì các bạn gặp đúng nhân viên để mà được tư vấn đầy đủ về các hồ sơ
vay vốn đó. Và sau khi mà nhân viên tổng đài gọi xuống để mà xác định
Xem là mời các bạn vay thì các bạn cũng phải xác nhận Xem cái nhân
viên đó cốc hải từ tổng đài gọi xuống hay không, hay là ở một cái nơi
khác gọi đến thì nếu mà không phải nhân viên tổng đài thì bạn sẽ gặp
những cái rủi ro. Nhiều khi nó phát sinh ra những cái không đáng có.
Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình, nếu mà bạn nào có
những cái cách mà vay tiền hay hơn. Nếu bạn có thể chia sẻ lên trên
này để cho mọi người cùng tìm hiểu và có được những cái phương án
vay vốn khi mà gặp các vấn đề trong cuộc sống. Hàng loạt các bạn ở
những cái video tiếp theo chúc các bạn một ngày tốt lành.
Cách lấy lại mật khẩu facebook khi mất số điện thoại và email
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do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên
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