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Tìm kiếm …



Và xin kính chào quý vị và các bạn thì trong thời gian vừa qua có rất
nhiều bạn trong cuộc sống, chúng ta có cái nhu cầu muốn vay của ngân
hàng vay vốn của ngân hàng ấy để làm ăn, hoặc là để mua đất làm nhà

Bài viết mới

hoặc để mua xe. Vân vân thì khi có nhu cầu muốn vay vốn ở một cái

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

ngân hàng nào đó thì hầu hết chúng ta đều mong muốn tìm hiểu Xem

Vay mua nhà như thế

là vay ở các ngân hàng nào mà lãi suất của nó thấp nhất này. Thế rồi

nào

thủ tục của nó nhanh gọn nhất vào cái độ uy tín của nó cao nhất. Thì
hôm nay ở trong cái video này, đình nam sẽ giới thiệu với các bạn 10
cái ngân hàng. Mà có lãi suất cho vay là tốt nhất, tức là thấp nhất và cái

thủ tục vay của họ cũng là nhanh gọn, rất dễ làm việc. Đấy thì đây là
mình sẽ giới thiệu với các bạn 10 cái ngân hàng như vậy. Thì đầu tiên
khi nói đến là vay vốn ở ngân hàng thì có 2 cái loại hình thức vay. 2 cái
hình thức vay các bạn ạ. Đó là vay thế chấp và vay tín chấp. Đầu tiên thì
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mình nói sơ lược với các bạn dễ hiểu thế nào là vay thế chấp và thế nào

phân biệt thẻ tín dụng và

là vay tín chấp, trước hết là vay thế chấp vay thế chấp, có nghĩa là mình

thẻ ghi nợ – cuộc đại

sử dụng một cái tài sản nào đấy của mình để mình mang ra ngân hàng

chiến của visa và

mình thế chấp, để mình vay vốn cái tài sản mà mình mang thế chấp có

mastercard kinh tế nhập

thể là cái sổ bìa đỏ này, tức là cái đất của mình này hoặc là nhà ở. Hoặc

môn

là cái tài sản nào khác, ví dụ như là xe ô tô. Hoặc là bất kể một cái tài
sản nào khác thì mình mang ra ngân hàng là để mình thế chấp khi mình
mang cái tài sản đó ra ngân hàng mình thế chấp thì cái tài sản đó vẫn là
của mình, nhưng mà cái giấy mà chứng nhận cái quyền sở hữu của
mình đối với cái tài sản đó thì ngân hàng, người ta giữ có nghĩa là trong

Phân biệt THẺ GHI NỢ và
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cái thời gian mà mình mang cái tài sản ra ngân hàng mình thế chấp ấy

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

thì mình không thể bán cái tài sản đó hoặc là nhựa. Những cái tài sản

tín dụng và thẻ ghi nợ

đó cho ai được đấy là vay thế chấp. Thế còn vay tín chấp, vay tín chấp
có nghĩa là mình mang cái uy tín của mình ra ngân hàng để mình vay,
không cần cầm cố cái tài sản nào không cần mang cái tài sản nào ra để
thế chấp cả đấy thì cái vay cái hình thức vay tín chấp thường là vay
nóng, bởi vì là cái lãi suất của nó sẽ là rất là cao và vay với cái thời gian
vay nó là ngắn hơn, còn vay thế chấp thì thường là người ta vay với cái
mức cái thời gian vay í nó lâu mà nó dài. Thường thì vay tín chấp thì các
ngân hàng người ta sẽ lấy cái lãi suất nó cao hơn rất là nhiều so với vay
thế chấp các bạn ạ đấy, cái điều đầu tiên mình nói với các bạn là thế

Chuyên mục
Bán hàng
Báo chí
Biểu mẫu
Giá bất động sản

nào là vay thế chấp thế nào là vay tín chấp thì các bạn hiểu như vậy. Và
đây và sau đây chính là danh sách 10 ngân hàng mà. Ờ, chúng ta có thể
vay vốn của họ để mà sử dụng vào các cái nhu cầu trong cuộc sống.
Đầu tiên, các bạn nhìn là ngân hàng Vietcombank đối với ngân hàng
việt doanh Vietcombank ý thì vay tín chấp của họ lãi suất là từ 10,8 cho
tới 14,4%. 1 5 có nghĩa là ví dụ như là nếu mà họ lấy lãi suất là 14,4% 1
5 thì nó tương đương với 1,2% một tháng, 1,2% một tháng các bạn ạ.
Đấy thế có nghĩa là ví dụ như các bạn mà vay của họ 100 triệu. Với lãi
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suất là 14,4% 1 5 thì mỗi một tháng thì các bạn phải trả họ riêng cái
tiền nãi đồng tiền lãi không ấy là 1,2% à, tức là tiền lãi là 1,2 triệu một
tháng các bạn ạ đấy, thế còn vay thế chấp? Đối với ngân hàng
Vietcombank? Thì nó khoảng 7,5% 1 5. Có nghĩa là quy ra tháng thì cái
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tiền lãi mỗi tháng đấy là không phải 602 5% một tháng. Có nghĩa là nếu
mà các bạn mà vay. 100 triệu vay thế chấp. Đấy trong vòng 1 5 ấy các
bạn vay 100 triệu. Thì mỗi một tháng các bạn phải trả cái tiền lãi. Là
625.000 VND một tháng, đấy là riêng cái tiền lãi thôi thì các bạn có thể
thấy rằng là cái lãi suất mà họ cho vay í thì cao hơn cái lãi suất mà
chúng ta mang tiền ra ngân hàng để chúng ta gửi tiết kiệm rất là nhiều
đấy. Nhưng các bạn thấy đấy bên bên cái cọc bên phải đây là mình liêm
miết cái. Mức lãi suất tiết kiệm, ví dụ như là gửi tiết kiệm vào ngân hàng
acb bay thì các bạn thấy rằng cái mức cao nhất là 5,6% 1 5 với kỳ hạn
gửi là 12 tháng mười 3 tháng mười cho đến 20 tư tháng. 5,6%% thôi,
trong khi đó mà lãi suất chúng ta vay vốn ở các ngân hàng thì nó rất là
cao, không có cái chuyện 5,6%, 1, 5 đâu đấy mà. Ví dụ như đối với ngân
hàng Agribank thì nó rất cao nát nữa phần cuối mình sẽ nói cụ thể về
cái ngân hàng Agribank mà cho vay lãi cho chúng ta vay vốn lãi suất là
bao nhiêu đấy? Tiếp theo, các bạn thấy cái thứ 2 là ngân hàng
Vietcombank thì lãi suất cho vay tín chấp là 9,6%, 1 5 quy ra tháng là
0,8% một tháng. Còn vay thế chấp của họ là 7,7% 1 5 quy ra tháng là
0,64 mốt %1 tháng đấy, ví dụ như là vay thế chấp này 100 triệu. Chẳng
hạn mình tay của họ 100 triệu. Đấy thì một tháng. Mình phải trả lãi họ
là 641.000 VND một tháng, đấy là lãi thôi nha, còn chưa tính gốc nhưng
mà các bạn lưu ý rằng là các ngân hàng ấy thường là người ta cho mình
vay vay lãi vay vốn ý người ta thường là vay thế chấp ấy là thường là
người ta bắt mình vay ở các kỳ hạn. Nó lâu thường là thường là 5 5 trở
lên chứ người ta không cho mình vay trong 1 5 đâu 1 5 hoặc là thời
gian ngắn hơn thì chỉ cho cái vài cái hình thức là tín chấp thôi đấy, bởi vì
vay tín chấp thì lãi suất nó rất là cao. Còn vay thế chấp lãi suất nó thấp
hơn thì người ta cũng 0, 0, 0 cho mình vay ngắn đâu cho mình vay ngắn
thì họ không được nhiều lãi các bạn ạ đấy. Tiếp theo là cái ngân hàng
vp lãi suất là. 16% 1, 5. Đối với lại vay tín chấp, tức là tương đương với
1,33% một tháng, thế còn vay thế chấp là 8,8% 1 5 tương đương với
0,733% một tháng. Đấy, ngân hàng vp bank. Vay hình thức tín chấp lãi
suất là 20% 1 5 rất là cao và các bạn rất cao. Đấy một tháng là 1,66%
một tháng còn vay thế chấp thì nó từ 6,9 cho tới 8,6% 1 5 quy ra tháng,
tức là 0,76% một tháng đấy. Tức là ví dụ như chúng ta vay thế chấp của
họ ấy, chúng ta đang sổ đỏ, chúng ta vay 100 triệu của cái ngân hàng
vp bank này. Chẳng hạn với mức lãi suất là 8,6%, 1 5 thì mỗi một tháng
chúng ta phải giả họ riêng cái tiền lãi là 716.000 VND một tháng bạn ạ,
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rất là cao, phải không ạ? So với lại cái gửi tiết kiệm một khi gửi vào
ngân hàng. Các bạn cũng lưu ý rằng là cái bao nhiêu% này, nó cũng tùy
thuộc vào chúng ta. Mục đích vay của chúng ta đấy, mục đích vay của
chúng ta là chúng ta vay để chúng ta làm nhà hay là chúng ta mua đất
hay là vay thì chúng ta kinh doanh hay vay để chúng ta làm gì thì cái
đấy là đúng theo thoả thuận đấy. Và mỗi một ngân hàng chi nhánh ở
mỗi nơi nó lại khác nhau, các bạn nhá mỗi nơi khác nhau. Lát nữa mình
nói sâu hơn về cái đó tiếp theo là ngân hàng acb. Đấy tín chấp là 17,9%
1, 5 quý dậu tháng là 1,491% một tháng. Đối với vay thế chấp của acb là
7,5 cho tới 9% 1 5 quy ra tháng là 0,75% một tháng ngân hàng
Sacombank vay tín chấp là 11% 1 5 q giữa tháng ba 0, 7, 9, 1, 6 %1
tháng còn vay thế chấp của Sacombank là từ 7,5 đến 8,5% 1 5 quy ra
tháng là 0,708% một tháng ngân hàng bidv vay tín chấp là 11,9% 1 5.
Quy ra tha và vay thế chấp là từ 6,6 đến 7,8%. 1 5 quy ra tháng ấy thì nó
là 6, à 0,65% một tháng tiếp theo đối với ngân hàng tp bank. Thì vay tín
chấp là 17% 1 5 kkqz tháng là 1,416% một tháng và vay thế chấp đối
với ngân hàng tp bank là từ 69 cho tới 9,9%. 1 5 kkqz tháng nó sẽ là
0,825% một tháng đối với ngân hàng maritime bank thì vay tín chấp lãi
suất là 15% 1 5 quy ra tháng nó sẽ là 1,25% một tháng đấy vay thế chấp
là 6,99% 1 5. Và quy ra tháng là 0,582% một tháng, tức là ví dụ như là
mình vay của họ 100 triệu. Đấy thì một tháng là mình phải trả lãi là
582.000 là tiền lãi. Còn chưa tính tiền gốc đấy, cái ngân hàng thứ 10 đó
là ngân hàng ocb. Ôsin banh thì cái lãi suất cho vay khi vay tín chấp là
21% 1 5 tương đương với tháng là 1,75% một tháng và vay thế chấp là
5,99. Cho tới 7,2% 1, 5 tùy hình thức vay và mục đích vay các bạn đấy, ví
dụ như là 7,2%, 1 5 thì qcg tháng là 0,6% một tháng. Đấy thì đây là 10,
từ một ngày cho đến 10 thì đây là 10 cái ngân hàng vay cho vay là
tương đối tốt và cái lãi suất là tương đối thấp. Các bạn ạ, thế còn mình
thấy trường hợp ví dụ như là ngân hàng Agribank. Agribank thì riêng
Agribank, nếu mà vay tín chấp của ngân hàng Agribank thì nó cũng
tương đối cao, nó trên 12% 1, 5 thế còn vay thế chấp? Đối với ngân
hàng Agribank là lag từ 9,8% đổ lên cho tới khoảng 12% 1 5. Nhưng các
bạn lưu ý là tùy từng chi nhánh nhá, ví dụ như là vẫn là Agribank, nhưng
mà chi nhánh ở thành phố Hà Nội thì có khi là nó khác với lại cái chi
nhánh ở một cái phường nào đấy hoặc ở cái thành phố Bắc Ninh. Đấy
hoặc là vẫn agrybank của huyện này, nó lại khác với lại huyện khác, tức
là chi nhánh khác nhau thì. Cái tỷ lệ% ý, nó cũng có thể nó khác nhau và

tùy từng cái hình thức các bạn vay và tùy từng cái mục đích vay. Để anh
ăn làm nhà hay mua xe hay để kinh doanh hay làm gì đấy, vân vân thì
cái lãi suất là cũng khác nhau thì cụ thể để các bạn là ra cái ngân hàng
mà các bạn muốn vay để các bạn gặp gở cái phòng giao dịch chuyên
cho vay để các bạn làm việc trực tiếp, với lại cái cái bộ phận chăm sóc
khách hàng cho vay thì sẽ có cái cái, cái cái định hướng cụ thể của
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người ta và các bạn Xem là cái gói vay nào nó phù hợp với mình nhất và
cái hình thức, cái mục đích vay như thế nào là hợp lý với mình nhất thì
các bạn lựa chọn thì trên đây là mình giới thiệu với các bạn về cái mức
lãi suất cho vay vốn. Của 10 cái ngân hàng mà tốt nhất hiện nay đấy.
Theo mình đánh giá và nhiều người sử dụng thì nghĩ là cho rằng là nó
tốt nhất hiện nay thì các bạn có thể tham khảo đấy thì mình lấy ví dụ
như cụ thể là ngân hàng Agribank. Cái vai mình lấy ví dụ như là vay thế
chấp của họ cũng tương đối cao, ví dụ như là các bạn mà vay trong
vòng 5 5 các bạn vay 200 triệu vì nếu ví dụ nhá, ví dụ như các bạn vay
200 triệu của ngân hàng Agribank vay là hình thức vay là vay thế chấp
mà các bạn thế chấp= sổ đỏ đấy với lãi suất là 12% 1 5. 12% 1 5 thì tức
là lớp tương đương với lại 1% 1 tháng mười 2 / 12 là 1% một tháng thì
ví dụ như là các bạn vay 200 triệu thì riêng cái tiền lãi là các bạn mỗi
tháng các bạn phải trả là 200 nhân với một trên 100 là mỗi riêng. Từ
nãy là các bạn phải trả 2 triệu tiền lãi. Thế còn ví dụ tiền gốc tiền gốc thì
mỗi tháng các bạn phải trả là 200 mà chia cho 12 * 5, tức là 5 mà là 3,33
phần là 3,33 triệu. Tất nhiên là đối với hình thức mà của ngân hàng
Agribank khi mà vay thế chấp bình thường thì người ta sẽ. Thỏa thuận
cho cái lãi tiền lãi là theo cái dư nợ giảm dần hay dư nợ giảm dần thì
đây nó là cái 5 đầu tiên cái 5 đầu tiên ý thì các bạn phải trả là cái tiền
gốc là 3,3 3.000.001 tháng tiền lãi là 2.000.001 tháng như vậy là trong
cái 5 đầu tiên ấy thì các bạn phải trả lãi mỗi tháng là 5,30 3.000.001
tháng đấy. Ví dụ như vay ở ngân hàng Agribank vay thế chấp và vay
cầm sổ đỏ thì là như vậy với cái mức vay mình lấy ví dụ là 200 triệu. Thế
thì các bạn so sánh với lại cái mức lãi suất mà ví dụ như ngân hàng acb
vay Agribank cho vay với lãi suất mà khi chúng ta gửi tiết kiệm vào
ngân hàng Agribank đấy, lãi suất khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng
Agribank thì các bạn thấy đấy, nó rất là thấp. Cao nhất là có 5,6% 1 5
thôi, trong khi đó thì cái mức lãi suất thế chấp và tín chấp thì nó toàn là.

10% đổ lên 10% là cái mức thấp nhất rồi còn lại là trên 10% thì các bạn
thấy là là rất là thiệt thòi đúng không ạ? Nếu chúng ta có một 200 triệu,
chúng ta gửi tiết kiệm vào ngân hàng nói chung, ngân hàng nào cũng
vậy thì cái lãi suất mà chúng ta được hưởng thì nó rất là thấp. Trong khi
đó chúng ta đi vay vay vốn của ngân hàng để chúng ta làm ăn hay
chúng ta sử dụng cái nhu cầu nào đó trong cuộc sống thì họ lấy lãi
chúng ta rất là cao nhưng mà đành phải chấp nhận thôi chứ không biết
làm thế nào cả đấy thiệt thòi nếu mà chúng ta ít tiền thì nhưng mà
chúng ta lại muốn có sử dụng tiền cho các cái, nhu cầu cuộc sống kinh
doanh. Làm nhà, mua đất mua xe vân vân thì chúng ta phải chấp nhận
thôi đấy thì hôm nay trong cái video này đáp ứng rất nhiều nhu cầu và
nguyện vọng của các bạn thì mình sẽ đã làm một cái video mà giới
thiệu với các bạn về cái mức lãi suất khi mà chúng ta vay ngân hàng thì
đây là 10 cái ngân hàng tốt nhất hiện nay mà các bạn có thể tham khảo
đấy thì mình nói lại với các bạn là tùy cái một là các bạn lựa chọn ngân
hàng nào rồi 2 nữa là các bạn tùy cái hình thức các bạn vay thế chấp
hay là vay tín chấp và 3 nữa là ví dụ như vay thế chấp thì các bạn vay
thế chấp là mục đích cái gói vay như thế nào, vay mục đích để làm gì?
Kinh doanh hay làm nhà hay mua sắm hay mua đất hay là làm gì đấy thì
nó sẽ có cái mức lãi suất này khác nhau và vẫn cùng một cái hệ thống
ngân hàng đấy. Nhưng mà cái chi nhánh ở các cái địa phương khác
nhau thì nó lại có cái mức lãi suất là nó cũng khác nhau, cũng không
giống nhau thì cái đấy là các bạn tham khảo và các bạn nên ra trực tiếp
ngân hàng để các bạn gặp cái bộ phận chăm sóc khách hàng của các
ngân hàng đấy.
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