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Tìm kiếm …



Chào các bạn thân mến vân rất là vui khi được gặp lại các bạn trong
video ngày hôm nay và với cái video ngày hôm nay thì vân sẽ chia sẻ
cho các bạn một cái chủ đề. Đó là kinh nghiệm vay đất vay tiền mua đất

Bài viết mới

an toàn, tức là kinh nghiệm để cho chúng ta vay tiền mua đất một cách

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

an toàn và tránh được những cái rủi ro. Vậy thì mời các bạn hãy chú ý

Vay mua nhà như thế

lắng nghe video này nhá và để tăng thêm cái phần thú vị và hấp dẫn

nào

video này thì vân mời các bạn hãy bấm like và video giúp vân hãy giúp
vân là bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để cùng nhau cập
nhật chuỗi thông tin. Chia sẻ về kinh nghiệm, bài học. Những cái kiến

thức, kinh nghiệm chia sẻ về giao dịch các loại đất nền đất biển và hãy
giúp vân. Mời các bạn hãy giúp vân chia sẻ video này tới nhiều người
hơn nữa để cùng nhau cập nhật những cái thông tin hữu ích và giá trị
nhá. Vậy thì ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm vay
tiền mua nhà lãi suất tốt nhất.
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À vậy thì trước khi mà chúng ta vay tiền thì chúng ta cần phải có một

chiến của visa và

cái câu hỏi, chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại

mastercard kinh tế nhập

vay tiền ngân hàng để mua nhà, có nên hay không? Nếu như mà nên

môn

thì vậy thì chúng ta cần phải vay như thế nào để cho được an toàn? Mời
các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Ờ tức trước tiên là chúng ta hãy hỏi
kinh nghiệm vay tiền mua nhà từ các chuyên gia, chuyên gia ngân hàng,
các chuyên gia, nhà đầu tư đã từng vay tiền đi vay tiền ngân hàng đi
mua nhà đất như thế nào để chúng ta lấy thêm những cái kinh nghiệm
của họ? Chúng ta cho vào trong cái phần kiến thức của chúng ta để
tránh được những cái rủi ro khi mà chúng ta đi vay tiền ngân hàng nhá.
Vậy thì khi mà chúng ta đi vay tiền ngân hàng thì chúng ta cần phải có
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vốn sẳn khoảng 30% giá trị. Kiếm cái ngôi nhà hoặc là cái mảnh đất mà
chúng ta cần vay đó, tức là gì? Ví dụ, một cái mảnh đất đó là vân ví dụ
nhé. 100 ví dụ, một tỷ chẳng hạn. Thì chúng ta phải có 300 triệu. Thì
chúng ta sẽ vay 700 triệu còn lại. Và khi chúng ta vay tiền ngân hàng,
chúng ta phải đọc kỹ hợp đồng vay vốn, đặc biệt là chúng ta cần phải
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quan tâm đến cái mức phí phạt cụ thể trên hợp đồng. Nếu trả nợ quá
hạn thì ngân hàng sẽ áp dụng cái lãi suất là từ 1,1 cho đến 1,5% lãi suất
trong hạn. Còn nếu mà trả nợ trước hạn thì ngân hàng sẽ áp dụng cái
mới. Phí phạt. Là từ một cho đến 3% tùy vào từng ngân hàng khác
nhau, cho nên chúng ta cần phải đọc thật kỹ. Cái hợp đồng vay vốn như
thế nào các bạn nhé. Chúng ta phải hiểu đúng về cái lãi suất vay ngân
hàng, tức là hiện nay thì ngân hàng đã áp dụng 2 cái phương thức tính
lãi như sau đó là tính lãi. Ngay trên dư nợ giảm dần và tính lãi ngay trên
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dư nợ ban đầu. Thế thì lãi suất mà tính theo trên cái dư nợ ban đầu ý thì
thường thấp hơn với cái dư nợ giảm dần. Tuy nhiên là nếu như Xem xét
cái tổng khoản, khoản tiền lãi mà khách hàng phải trả theo phương
thức tính dư nợ ban đầu thì đôi khi lại nhiều hơn so với cái phương thức
tính theo dư nợ giảm dần. Và khi mà chúng ta đi vay í thì ngân hàng,
khách hàng nên yêu cầu nhân viên ngân hàng tư vấn thật rõ về cái
trường hợp mình nên áp dụng theo cái tính cách tính lãi suất nào và tất
cả các ngân hàng cho đến thời điểm này, khi chúng ta đi vay tiền,
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chúng ta mua nhà, chúng ta mua đất, các bạn nhân viên ngân hàng, tức
là các bạn tư vấn viên ấy, các bạn đều chạy cho chúng ta hết một cái
bảng tính dòng tiền lãi suất đầy đủ một tháng chi trả bao nhiêu tiền
gốc một tháng chi trả, bao nhiêu tiền lãi+ cả gốc cả lãi vào chúng ta.
Tổng+ một tháng chúng ta trả hết bao nhiêu? Các bạn ấy đều chạy
được hết cho chúng ta theo một cái bảng tính dòng tiền đó thế cho
nên là người mua của chúng ta, người đi vay. Chúng ta phải yêu cầu các
bạn ý phải tính ra cho chúng ta một cái bảng biểu tính lãi đó một cái
bảng biểu tính dòng tiền theo thời gian, để chúng ta sẽ Xem là có phù
hợp với khả năng tài chính của chúng ta khi mà chúng ta chi trả hay
không. Và vậy thì nên vay tiền mua nhà ờ theo dài hạn hay ngắn hạn.
Đây cũng là câu hỏi mà chúng ta đang băn khoăn rất là nhiều thế thì ờ
kinh nghiệm như sau chúng ta. Vay theo cái trường hợp là ngắn hạn
hay là dài hạn thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái mức lãi suất của
ngân hàng đó. Giá trị khoản vay nó phải phù hợp, thời gian cho vay thì
phải linh hoạt. Vậy thì những cái đối tượng mà được vay vốn ngân hàng
đây cũng là một trong những cái điều rất quan trọng mà chúng ta cần
phải biết. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Vậy thì những cái đối tượng
mà được vay vốn ngân hàng đó là theo thông tư 39, 5, 2 0 16 của ngân
hàng nhà nước thì những cái trường hợp được vay vốn ngân hàng là
những cá nhân Việt Nam người nước ngoài, pháp nhân thành lập tại
Việt Nam hoặc là người nước ngoài đang học hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam. Thế thì khách hàng cụ thể là khách hàng là pháp nhân, có
năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. 2 khách hàng là
những cá nhân có đủ 18 tuổi trở lên, có có năng lực hành vi. Vi dân sự
đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc là từ 15 tuổi trở lên. Trưa 10,
từ 15 tuổi này cho đến 18 tuổi nhưng mà không bị mất hoặc là hạn chế
cái năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Thế thì cái nhu
cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích là phải có hợp pháp và phương
án sử dụng vốn vay vốn là phải có khả thi? Tức là khả thi, tức là cái
chúng ta phải có săn được cái phương án chúng ta trả nợ được. Có khả
năng sử dụng tài chính để trả nợ đó trường hợp mà khách hàng vay
vốn của những cái tổ chức tín dụng theo lãi suất. Cho vay quy định tại
khoản 2 điều 13 thông tư này thì khách hàng được tổ chức tín dụng
đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch và lành mạnh. Đó, thế thì
không phải là đối tượng nào cũng được vay vốn ngân hàng đâu, các
bạn nhớ cho nên là khi chúng ta về nhà, chúng ta cũng phải tìm hiểu rất
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là kĩ về những cái đối tượng như vậy. Thế thì các đối tượng được vay
vốn. Ngân hàng chính sách xã hội là như thế này. Đó là những cái đối
tượng được vay tiền từ ngân hàng chính sách. Cái vay gói 30.000 tỉ ấy
đó người có công với cách mạng người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận
nghèo ở đô thị, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp trong và
ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan
chuyên môn kỹ thuật quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân chuyên
nghiệp. Công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và
quân đội nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của
pháp luật. Ngoài đối tượng có công với cách mạng theo quy định pháp
luật thì điều kiện để vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho những cái
trường hợp còn lại là cần thuộc diện, không phải nộp thuế thu nhập cá
nhân. Thường xuyên theo quy định. Theo ông ngân hàng chính sách xã
hội thì mức vốn cho các đối tượng được vay vốn ở nhà ở xã hội để mua
cái nhà ở xã hội thì tối đa là được 80%. Giá trị hợp đồng mua bán thuê
nhà mua nhà ở xã hội và nếu muốn cải tạo, sửa nhà ở mức vốn cho vay
tối đa thì sẽ là 70%. Giá dự toán và không vượt 70% giá trị tài sản, đảm
bảo các khoản vay đó có nghĩa là mỗi một người sẽ có một cái mức vay
nhất định khác nhau chứ không phải là ai cũng được vay theo cái mức
là 80% và không phải ai cũng được vay theo cái mức 70% lãi suất do
nhà nước quy định. Từng thời kỳ lãi suất nợ quá hạn là 130%, lãi suất
cho vay lãi suất cho vay hiện nay là 4,8% 1, 5 0,4% trong một tháng,
thời hạn là 15, 5 cho đến 25. Bạn có thể thỏa thuận với thời gian vay với
ngân hàng chính sách xã hội nếu như mà muốn vay trong một cái thời
gian là ngắn hơn. Đó tiếp theo là những cái đối tượng vay vốn ngân
hàng không thế chấp là như thế này. Vay tín chấp ngân hàng không thế
chấp là hình thức vay mà bạn không phải thế chấp tài sản. Của mình số
tiền có thể lên đến 300 triệu với lãi suất hàng tháng là từ 1,5 cho đến
1,7%. Thế thì đối tượng vay vốn ngân hàng không cần thế chấp, đó là
người có quốc tịch Việt Nam từ 18 cho đến 5 nhăm tuổi cá nhân đi làm
hưởng lương chủ hộ kinh doanh cá thể và chủ tổ chức, doanh nghiệp,
người vay không có dư nợ xấu ở các ngân hàng hay là những cái tổ
chức cho vay tín dụng khác. Có hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký vay
vốn ngân hàng và đối tượng vay vốn ngân hàng không cần thế chấp thì
cái điều kiện để mà vay tiền ngân hàng mua nhà mà không thấy chắc là
như thế này, đó là người vay thu nhập phải có ổn định này kèm theo cái
bảng lương 3 tháng gần đây nhất 3 tháng bảng lương 3 tháng gần đây

nhất để chứng minh khả năng tài chính thế một vài những cái yếu tố
khác để được xét duyệt vốn vay là mức lương là phải trên 3 triệu. 3 triệu
đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ thì cần cái giấy phép đăng ký kinh doanh
và cái mức vay tối đa là 30 triệu. Và 200 triệu là đối với những cái doanh
nghiệp vừa và nhỏ đó. Đấy là theo từng cái khoản, từng đối tượng một.
Thế còn tiếp theo sau đây lại là một cái thông tin mà các bạn cần phải
lưu ý nhá là những cái đối tượng mà không được cho vay vốn là những
cái đối tượng như thế nào? Các bạn có tò mò không ạ? Vân sẽ giải đáp
luôn cho các bạn nhé. Thứ nhất. Những cái đối tượng mà không được
vay vốn này. Thứ nhất là để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh
thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh thứ 2 là để
thanh toán các chi phí, đáp ứng nhu cầu tài chính của giao dịch, hành vi
mà pháp luật cấm thứ 3 là để mua và sử dụng các loại hàng hóa, dịch
vụ thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh. Thứ 4 là để
mua vàng miếng. Mua vàng miếng các bạn nhá thứ 5 là để trả nợ khoản
nợ vay tại chính cái tổ chức tín dụng cho vay- trường hợp cho vay để
thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công
trình mà chi phí lãi tiền vay. Và chi phí lãi các bạn ạ, tiền vay í thì lại
được tính trong dự toán xây dựng công trình mà được cấp. À có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đó thế thì ờ để mà trả
nợ khoản nợ vay tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài.
Thì trường hợp. – cái trường hợp là cho vay. Tức là để trả nợ cái khoản
khoản nợ vay í tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước
ngoài thì- cái trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp
ứng đầy đủ những cái điều kiện như sau. Một là khoản vay phục vụ
hoạt động kinh doanh. Thứ 2 là thời hạn cho vay không vượt quá thời
hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ và thứ 3 là khoản vay chưa thực
hiện cơ cấu lại cái thời hạn trả nợ, tức là cái khoản vay mà chưa thực
hiện được cái cơ cấu lại thời hạn trả nợ ấy các bạn ạ đó. Thế thì tiếp
theo là gì? Là kinh nghiệm vay mua nhà trả góp ngân hàng thì chúng ta
cần phải xác định kỹ là tài chính và cái số tiền cần vay của chúng ta là
bao nhiêu. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải tính cái tiền gốc và tiền lãi
vay ngân hàng. Thế thì vân sẽ lấy một cái ví dụ như này để cho các bạn
hình dung cho dễ nhớ. Ví dụ, chúng ta muốn vay 500 triệu. Để mua nhà
trong thời hạn là 10 5. Thế thì cái lãi suất là khoảng 10% 1, 5 đúng
không ạ? Thế thì cái số tiền mà trả gốc hàng tháng. Của cái 500 triệu
đó. Trong vòng 12 tháng và nhân với 10 5 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm

là 4,16 triệu. 4,16 triệu 4.160.000. Thế thì cái số tiền lãi trả hàng tháng.
10% nhân với 12 tháng. Nhân với 500 triệu thì nó cũng tương đương là
khoảng tầm giá 4.160.000, thế thì chúng ta+ vào. + 2 lần, tức là
4.160.000 nhân đôi. Tức là cả tiền lãi và tiền gốc thì một tháng chúng ta
sẽ phải trả 8.320.000. Thế thì cái số tiền, tức là cái thời gian đầu khi khi
chúng ta vay, bao giờ cái tiền lãi và tiền gốc nó cũng sẽ cao, nhưng mà
dần dần dần dần thì tiền lãi nó sẽ giảm dần theo thời, thậm chí nó sẽ
xuống cái mức 0 VND thì lúc đó chúng ta chỉ có trả tiền gốc thôi. Thế
nên là khi chúng ta vay tiền đi mua ngân vay tiền ngân hàng để đi mua
nhà đất, chúng ta cần phải Xem là một tháng. Chi phí của chúng ta là
bao nhiêu. Thu nhập của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta vay tiền
ngân hàng đó thì chúng ta yêu cầu các bạn, các bạn, ngân hàng. Yêu
cầu các bạn ngân hàng tính cho chúng ta cái bảng tính dòng tiền để
Xem là một tháng chúng ta chi trả bao nhiêu và có phù hợp với cái
khoản thu nhập của chúng ta hay không. Và nếu như dư với các khoản
thu nhập của chúng ta thì xin chúc mừng các bạn. Đấy là cái sự lựa chọn
thông minh nhất của các bạn. Còn nếu như mà nó vượt quá với cái tầm
tài chính của chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh lại cái khoản vay
thấp xuống và điều chỉnh cái thời gian vay dài ra để cho chúng ta có
thêm những cái điều kiện chúng ta đi kiếm tiền để chúng ta đạt được
cái mục đích đạt được. Cái sở thích mong muốn là có được cái mảnh
đất có được cái ngôi nhà như chúng ta mong muốn và chúng ta có điều
kiện để chúng ta trả được ngân hàng một tháng và qua video này thì
vân giúp vân chia sẻ, và vân mong rằng sẽ giúp được cho các bạn.
5 Lợi ích khi bạn độc thân mà nhất định phải biết
Phần nào hiểu rõ hơn về cái việc là chúng ta có nên vay ngân hàng để
đi mua nhà đất hay không và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe
video của vân và theo dõi kênh youtube của vân. Trong suốt thời gian
qua, vân đã nhận được rất nhiều những cái sự tương tác của các bạn
từng ngày từng ngày một. Những cái câu hỏi của các bạn và những cái
sự tương tác của các bạn ngay phía dưới video và đấy cũng là những
cái niềm vui và là những cái động lực để giúp cho vân chia sẻ thêm
những cái thông tin hữu ích giá trị vào những cái video tiếp theo và các
bạn hãy đón chờ nhá. Và hãy giúp vân. Lúc bấm like vào video này, hãy
giúp vân bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để cùng nhau
cập nhật thông tin. Chia sẻ về mua bán, giao dịch các loại đất nền đất

biển. Và hãy giúp vân chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa để
cùng nhau cập nhật những cái thông tin hữu ích và giá trị nhá.
Lãi suất tăng, người vay tiền mua nhà đang lo gánh nặng trả nợ
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