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Tìm kiếm …

hôm nay chúng ta cùng đến với chủ đề vay ngân hàng và những điều
cần lưu ý. Nợ ngân hàng là một trong những nơi cung cấp vốn chủ lực
cho một nền kinh tế cung cấp cho cá nhân cho doanh nghiệp và cho
các tổ chức tài chính và các bạn cực kỳ quan trọng luôn và hôm nay
chúng ta sẽ nói về vay ngân hàng về những điều cần lưu ý và đặc biệt
nhất, đó là vay ngân hàng để chúng ta mua bất động sản, mua nhà ở có

Bài viết mới



sản cũng như mua nhà ở hình thành trong tương lai. Bởi vì cái tiền mà
để cung cấp cho vốn cho bất động sản cho nhà ở là cực kỳ cần thiết
cho các bạn và cái nhu cầu vay vốn của giới trẻ.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

Phục vụ cho nhu cầu mua nhà mua bất động sản là cực kì cao luôn cho
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nên hôm nay chúng ta cùng nhau bàn những cái điều cần lưu ý như thế
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nào trước khi chúng ta đặt bút vào vay vốn ngân hàng? Đầu tiên, chúng

HÀNG GIẤU KÍN

ta phải kiểm tra cái mục đích mình vay vốn là cái gì, nào là chúng ta
mua nhà, chúng ta mua xe chúng ta tiêu dùng cá nhân chúng ta vay để
trả nợ. Và có một số bạn trẻ vay ngân hàng về để ăn xài, tiêu xài chơi,
đánh bài cá độ. Đó là phong cách của một số giới trẻ, nhưng chúng ta
hãy kiểm tra rằng mục đích sử dụng vốn phải là rõ ràng, mạch lạc và
chúng ta phải kiểm tra khả năng trả nợ trong tương lai. Để chúng ta có
kế hoạch sử dụng đồng vốn hiệu quả, nếu không, chúng ta sẽ bước vào
một cái con đường trả nợ cũng như lên đường. À cái con đường mà sử
dụng vốn không hiệu quả, giúp cho các bạn trở thành những con nợ
của ngân hàng đầy đau đớn trong tương lai. Chính vì vậy, á. Trước khi
đặt bút vài ngân hàng á thì tôi khuyên các bạn trẻ rằng hãy kiểm tra
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mục đích sử dụng vốn của mình là gì, có cần thiết hay không? Bởi vì vay
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ngân hàng là một con dao 2 lưởi không đơn giản mà chúng ta có thể sử

tín dụng và thẻ ghi nợ

dụng vốn của ngân hàng khi ngân hàng cho vay chúng ta vui mừng.
Nhưng chúng ta có nghĩ đến lúc trả nợ hay không? Tôi đây có những
trường hợp mà khi ngân hàng không cho vay ngừng sử dụng vốn mà
một thời gian sau đó tôi mới thấy được rằng cái quyết định mà ngân
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hàng không cho vay. Đôi khi đó là tốt cho bạn trong tương lai, nhưng
các bạn cho nên các bạn đừng có buồn khi ngân hàng hay một tổ chức
tín dụng nào đó ngừng cung cấp vốn cho bạn nha. Cái đó nhiều khi
không phải là điều xấu đâu, cho nên là các bạn trẻ, đặc biệt là lưu ý sử
dụng vốn hiệu quả hay không hiệu quả mới đặt bút vào ngân hàng.
OK? Tôi Xem như là các bạn có một cái mục đích rõ ràng, mạch lạc để
sử dụng đồng vốn hiệu quả trong tương lai đi Xem như là chúng ta có
một cái mục đích cụ thể, nào là chúng ta sửa nhà? Là chúng ta mua xe
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phục vụ cho cá nhân hay chúng ta mua một căn nhà để phục vụ cho
đời sống cá nhân mình hay là phục vụ cho cả gia đình mình nữa, Xem
như là một mục đích hoàn hảo trong tương lai. Vậy chúng ta phải lưu ý
những điều gì khi chúng ta vay vốn ngắn hạn với ngân hàng thì có 2
loại, một là vay ngắn hạn, 2 là vay dài hạn, vay ngắn hạn là dưới 12
tháng, còn vay dài hạn thì trên 12 tháng vay ngắn hạn thì người ta
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thường á là vay là trả lãi suất. Chứ không có trả gốc, còn vay dài hạn thì
thường thường là chúng ta là trả cả gốc lẫn lãi. Có nghĩa là vi vay ngắn
hạn dưới 12 tháng là chúng ta vay 12 tháng một tỷ. Là 10% 1 5 á thì
chúng ta muộn 1 5 chúng ta sẽ trả lại cho ngân hàng là 100 triệu, chúng
ta lấy 100 triệu đó chia cho 12 tháng thì đâu đó mỗi tháng của chúng ta
trả 9 triệu, đó là vay ngắn hạn và chỉ trả lãi không trả gốc nha. Còn
trường hợp mà vay dài hạn mà chả lẫn lãi và gốc á. Thì ngoài cái lãi ra
thì chúng ta sẽ trả luôn cái vốn gốc ban đầu. Ví dụ như chúng ta vay
một tỷ trong vòng 15 5 để mua bất động sản. Với lãi suất 10% 1, 5. Thì
chúng ta phải trả lãi, đó là một tỷ cho 10% là 100.000.001 5 kèm theo
lấy một tỷ đó ra chúng ta chia cho 180 tháng. Nữa. Để chúng ta trả nợ
có nghĩa là trả nợ cả gốc lẫn lãi, cho nên chúng ta phải kiểm tra nguồn
thu nhập của mình có phù hợp với việc trả nợ không để chúng ta vay
bao nhiêu tiền cho hợp lý nha. Ví dụ như chúng ta thu nhập khoảng 30
triệu á mà trả hàng tháng khoảng 20 triệu thì đó là có thể hợp lý. Có
nhiều trường hợp các bạn biết không sử dụng đồng vốn quá sức và sau
này chúng ta bị nợ xấu của ngân hàng và sắp tới tôi sẽ cho các bạn một
ví dụ của một người. Đầu tư bất động sản. Khi người ta sử dụng đòn
bẩy quá lớn và sau đó người ta không có trả nợ nổi. Đây là một ví dụ
như sau. Một chàng trai này ở Thái Nguyên. Đang có 3 tỷ tiền mặt kèm
theo 3 tỷ tiền bất động sản và được một người bạn. Tư vấn mua một
căn biệt thự tại miền nam giá 12 tỷ. Và dòng tiền của bạn này là mỗi
tháng thu nhập chỉ khoảng 20 đến 30 triệu đồng vậy. Bạn này phải sử
dụng vốn vay. Ít nhất là 6 tỷ cho cái bất động sản này, 6 tỷ này các bạn
trả một tháng là bao nhiêu rồi tới thử thử nghiệm là bạn sử dụng 6 tỷ
này trả trong vòng 15 5 nha 6 tỷ chia cho 180 tháng là riêng tiền gốc
không bà trả 33.000.001 tháng. Rồi 6 tỷ nhưng cho 10% 1 5 á chia cho
12 tháng thì mỗi tháng các bạn lại trả thêm 50 triệu+ với 33 triệu tiền
gốc nữa là mỗi tháng bạn trả là 80 triệu. Trong khi đó, thu nhập của bạn
này chỉ có 30.000.001 tháng. Vậy bạn đầu tư một cái biệt thự mà vốn
của bạn có 3 tỷ và kèm theo một cái căn nhà của bạn 3 tỷ nữa. Nếu mà
bạn bán hết là bạn chỉ có 6 tỷ, bạn mua một cái bất động sản 12 tỷ, bạn
sử dụng đòn bẩy 6 tỷ. Bạn hi vọng rằng khi mà bạn nhận nhà này rồi,
bạn sẽ bán cái căn biệt thự này có lời. Bạn sẽ thanh khoản được căn
biệt thự này trong tương lai. Bạn có lời, đó là bài toán bạn tưởng tượng.
Nhưng chúng ta đâu có biết được? Khi nhận biệt thự này rồi bạn có
thanh khoản được hay không? Và khi thanh khoản bạn có thanh khoản
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được lời hay không hay lỗ đúng không các bạn? Nếu trường hợp bạn
thanh khoản được bất động sản này thì đó là điều may mắn cho bạn.
Nhưng chúng ta hãy giả sử đi bạn thanh khoản cái biệt thự này không
được. Vậy dòng tiền ở đâu, bạn kiếm từ đâu để bạn trả lại cho lãi ngân
hàng một tháng cả gốc lẫn lãi là 83.000.001 tháng như này bạn không
sử lý cái việc này sớm thì bạn sẽ vướng vào cái vòng xoáy nợ nần và có
thể sẽ bị ngân hàng xiết cái bất động sản của bạn trong tương lai và
bạn sẽ trở thành một con nợ xấu trên ngân hàng. Cho nên là trước khi
mà chúng ta vay ngân hàng, chúng ta kiểm tra dòng vốn của bất, của
bản thân của mình. Trả nợ có khả năng đổi trả nợ không? Cái bạn này ở
Thái Nguyên và gọi điện về doctor housing nhờ tư vấn tài chính nha
bạn. Cái này là câu chuyện có thiệt và nhân đây kể ra câu chuyện này để
có lưu ý các bạn có thể mua nhà, mua xe hay mua bất mục bất cứ một
sản phẩm nào đó, chúng ta hãy vay với một cái lượng tiền phù hợp với
thu nhập hằng tháng. Chúng ta chỉ vay khi mà thu nhập của chúng ta
gấp đôi. Trên cái lượng tiền trả hàng tháng tại vì chúng ta còn là tiêu
dùng cá nhân nè phục vụ cho bạn bè cho người thân trong gia đình nè
rồi còn học tập nè đúng không? Rồi nhiều khi còn có nhiều người còn
gia đình có con cái nữa, còn các bạn trẻ thì còn có nhiều kế hoạch trong
tương lai nữa đâu phải là chỉ có chỉ có có có việc mua nhà hay không
nữa đúng không nào? Ngoài ra, chúng ta phải tưởng tượng khi công
việc chúng ta không ổn định khi chúng ta ốm đau nữa thì sao đúng
không? Các bạn cho nên là lưu ý việc vay ngân hàng nha bạn phù hợp
với tài chính cá nhân nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nếu các bạn vay ở
mức phù hợp này nha thì tôi sẽ lưu ý cho các bạn một vài lưu ý khi vay
ngân hàng nha. Khi vay ngân hàng á thì chúng ta sẽ lưu ý sau một ngân
hàng sẽ có một cái lãi suất gọi là lãi suất ưu đãi 5 đầu á thường thường
ngân hàng phải nói là lãi suất ưu đãi 8% 1 5 nhưng đó trong 5 đầu tiên
các bạn sang 5 thứ 2 ngân hàng sẽ đưa ra lãi suất thả nổi lãi suất thả
nổi á thì các bạn sẽ hỏi rằng lãi suất 5 đầu là bao nhiêu? Lãi suất thả nổi
là bao nhiêu lãi suất thả nổi là lãi suất là có biên có cái lãi suất cơ bản+
với một cái biên độ nào đó. Ví dụ như là họ lấy lãi suất cơ bản là lãi suất
tiền gửi 12 tháng+ với biên độ 4%, nếu chưa thì cái lãi suất thả nổi mới
là quan trọng nè. Tại vì sau cái lãi suất ưu đãi thì cái lãi suất thả nổi nó
trở về cái lãi suất. Thực á thì chúng ta lúc đó mới kiểm tra được rằng
tiền của chúng ta có đủ trả thu nhập của chúng ta có đủ trả khi lãi suất
trở về thả nổi hay không rồi? Kiểm tra nữa là cái phí trả trước hạn là bao

nhiêu% nữa nha. Ngân hàng, các bạn vay á, nhưng mà các bạn có tiền
mà phải mà trả lại nó phạt cho tội bạn có tiền đó nha từ 2 đến 3% đó.
Đây là một trong những cái tội gọi là tội nhiều tiền, cái biên độ và cái
cái. Cái phí phạt trước hạn này nè nếu các bạn có mối quan hệ thân
thiết với ngân hàng có thể thương lượng. Giá thấp chút xíu được nhưng
còn thấp chút xíu được. Ví dụ như tôi đây, tôi vay ví dụ như là biên độ
của của của của các bạn. Thông thường thì 4, 4% nhưng tôi có thể
thương lượng là được khoảng 300% thì nếu các bạn thương lượng
được cái biên độ này thì rất lợi nhưng mà lợi cực lợi luôn. Tại vì các bạn
tưởng tượng rằng là cái này các bạn đóng trong vòng 15 5 chứ không
phải là đóng trong 1, 2 tháng hè trong vòng 15 5 thì cái biên độ này nó
rất là quan trọng và cái phí phạt trước hạn này. Có những ngân hàng
vẫn thương lượng nếu như mày. Vẫn thương lượng được một yếu tố
quan trọng nữa. Các bạn lưu ý khi hỏi ngân hàng cho vay, đó là điều
kiện giải ngân. Cái này các bạn phải hỏi trước khi làm hồ sơ cho vay
luôn thì ngân hàng sẽ đưa ra rất là nhiều cái điều kiện. Rất là nhiều điều
kiện các bạn phải làm mới đường nào là thu nhập, nào là cmnd, hộ
khẩu nào là mối quan hệ gia đình, bạn bè, người thân vân vân vân. Rồi.
Bây giờ do áp lực bán bảo hiểm nhân thọ, cho nên là ngày mai giải
ngân hôm nay, nhân viên ngân hàng mới báo cho bạn là anh chị ơi, để
cái hồ sơ của mình dễ dàng giải ngân hơn. Anh chị ủng hộ cho em một
cái bảo hiểm nhân thọ 30 40 50 triệu. Cái này là lúc này là bạn bước vào
chân tường rồi nha, bạn hầu như không có khả năng. Xoay sở nữa tại vì
lúc này là các bạn đã hồ sơ của các bạn đã nằm ở trong ngân hàng rồi.
Hồ sơ đã duyệt gần nửa tháng rồi và bây giờ tới lúc giải ngân người ta
nói là bạn phải mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được giải ngân thì ngân
hàng nhà nước vừa rồi ra một con văn là cắm bắt buộc. Ngân hàng yêu
cầu khách hàng bắt buộc mua bảo hiểm dân tộc khi giải ngân. Người ta
gọi là cắm nhưng đâu có ai giám sát đâu các bạn không ai giám sát vẫn
không phải mua bảo hiểm nhân thọ nhưng nói rằng nếu anh chị mua
thì hồ sơ sẽ dễ giải ngân hơn. Thuận lợi hơn trong việc giải ngân dễ
dàng hơn trong vấn đề xét duyệt. Cho nên là những người có kinh
nghiệm cho tôi đây nè thì tôi thường thường tôi hỏi khoảng 3 4 ngân
hàng, tôi mua một cái bất động sản nào đó thì tôi hỏi khoảng 3 hoặc 4
ngân hàng. Tôi sẽ kiểm tra ngân hàng này. Điều kiện giải ngân có bắt
buộc bảo hiểm điện thoại hay không? Ngân hàng kia cũng vậy, tôi sẽ
kiểm tra 3, 4 ngân hàng Xem ngân hàng nào. Một cái điều kiện giải

ngân, nó không có cái bảo hiểm nhân thọ thì tôi sẽ làm việc. Hoặc
trường hợp mà mua bảo hiểm nhân thọ á hoặc nha gọi là trường hợp
mà. Bắt buộc phải mua rồi thì các bạn. Thương lượng mua một gói bảo
hiểm nhân thọ thấp nhất có thể nha gọi là thấp nhất có thể. Tại vì cái
bảo hiểm nhân thọ này nó bất hợp lý lắm nha. Chơi ở trong nhà nhiều
khi á giống như tôi, đây là đã có 2 đến 3 cái bảo hiểm nhân thọ rồi, vậy
tại sao bây giờ cứ mỗi lần đi mua đi vay một gói, một gói vay mới rồi
tôi phải đi mua một cái bảo hiểm nhân thọ rồi trong vòng 10 5 mà tôi
muốn tôi vay 10 gói vay rồi tôi phải mua 10 cái bảo hiểm nhân thọ à?
Vào trong nhà tôi lúc đó có cả trăm cái bảo hiểm nhân thọ trong cái
cuộc đời của tôi. Nó rất là bất hợp lý nha bạn bất hợp lý thứ 2 nữa là khi
người ta đang kẹt tiền. Thì mới đi vay ngân hàng. Lại bắt người ta lại bỏ
ra một khoản tiền vô lý mà người ta không cần thiết trong tương lai. Bỏ
ra một khoản tiền nữa để mua một cái bảo hiểm nhân thọ. Đây là một
cái loại hình mà gọi là mua một cái sản phẩm mà ép buộc mà người
mua không mong muốn một chút nào. Cái này là cái này thuộc về là tệ
nạn xã hội luôn á thì tệ nạn xã hội. Rất là nhiều người điêu đứng vì cái
bảo hiểm này thì tôi lưu ý cho các bạn một chút xíu, đó là chúng ta phải
thỏa thuận với ngân hàng trước khi làm hồ sơ kiểm tra rằng nếu em vay
mua bất động sản này, nếu em vay mua cái xe này thì có phải mua bảo
hiểm nhân thọ hay không? Chúng ta thương lượng trước đi trước khi
chúng ta đặt cọc. Mua bất động sản hoặc là chúng ta ngân hàng này
không được thì chúng ta tìm kiếm ngân hàng khác thì tôi đây. Tôi có
những ngân hàng ép mua bảo hiểm điện thoại là tôi không mua và có
rất là nhiều bạn lắng nghe cái phương pháp mà tôi đã hướng dẫn thì về
thương lượng với ngân hàng và loại bỏ được bảo hiểm nhân thọ trong
mắt rất nhiều bạn đã làm được và tôi hy vọng rằng các bạn đọc của
howto ma ni cũng sẽ là người thông thái và biết cách thương lượng với
ngân hàng để chúng ta không phải mua bảo hiểm nhân thọ nha các
bạn. Mua bảo hiểm nhân thọ một cách tự nguyện nơi khác, còn đây là
mua trong apple nhưng mà vay ngân hàng mua một bất động sản có
sản á. Thì đơn giản như các bạn thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, có
nghĩa là chúng ta. Kiểm tra các bất động sản này hợp lý và chúng ta
phải làm việc với ngân hàng trước khi chúng ta đi đặt cọc nha. Ví dụ
như chúng ta xét Xem được một cái biệt thự ở trong khu sala này, OK,
thấy hợp giá rồi ha, chúng ta thấy hợp giá rồi, ví dụ như là nó tầm trong
vòng 200 tỷ đi nó phù hợp với túi tiền của mình. Ha mình thấy đồng ý

rồi mình đồng ý mua các bất động sản này rồi nhưng chúng ta khoan
đã cọc nha, chúng ta đầu tiên phải chúng ta về làm việc với ngân hàng
trước. Làm việc với ngân hàng trước ngân hàng a, tôi có 2 tỷ và tôi
muốn mua cái biệt thự này 200 tỷ, tôi vay 198 tỷ thì cái điều kiện của tôi
là như thế nào rồi? Làm việc với ngân hàng trước làm việc với khoảng 2
3 ngân hàng đưa ra tất cả những cái thông số kĩ thuật của mình ra thu
nhập mỗi tháng hai trăm triệu chưa rồi gia đình độc thân chưa kèm
theo, có có bố nuôi 4 lít gì đó không nữa, có thể là khai báo giá luôn để
người ta biết được cái nguồn thu nhập của mình cao hay chưa. Cung
cấp toàn bộ hồ sơ ngân hàng ra cái văn bản cho vay. Lúc đó chúng ta
cọc không có muộn nha. Trường hợp các bạn không có làm cái việc này
trước khi cậu bất động sản á. Sau đó, các bạn không phải được ngân
hàng thì các bạn khả năng mất cọc rất là cao nha. Nhiều người đã bị
mất cọc những người bạn và những người đối tác và những người mà
theo dõi kênh của doctor sign đã mất cọc khi không phải được ngân
hàng rồi nha các bạn. Cho nên chúng ta phải là người thông thái làm
việc với ngân hàng trước khi cọc bất động sản còn lại chưa rồi đó là
những bất động sản có sẳn chúng ta thấy cái bất động sản hợp lý rồi.
Chúng ta làm việc với ngân hàng, thỏa thuận những cái điều kiện hồi
nãy. Tôi hỏi đó đâu là lãi suất ưu đãi? Lãi suất trả nổi phí và trước ngàn
và điều kiện cho vay làm hết luôn ra cái văn bản cho vay. Sau đó chúng
ta sẳn sàng cọc 2 tỉ cho cái căn biệt thự 200 tỷ rồi lưu ý này nghiêm
trọng nè hay nè. Lưu ý vay mua bất động sản hình thành trong tương
lai. Rồi chúng ta vẫn thường đi trên đường, gặp những cái tờ rơi phát ở
trên đường hay là quảng cáo trên truyền hình hay là trên báo chí? Trên
mạng xã hội, dự án bất động sản nổi tiếng sắp mở bán tại một khu đô
thị mới nào đó với lãi suất ưu đãi bao nhiêu %1 5 và ngân hàng giải
ngân này nọ. Vân vân đó thì ngân hàng cho vay 70 80% cái việc mà
người ta phát tờ rơi vào người ta in cái thông tin mà cho vay trên cái tờ
rơi đó không có nghĩa là nó phù hợp với gia đình và chính bạn đâu nha.
Lưu ý nha cái việc người ta ghi ra như vậy chỉ là để câu khách và để
người ta tìm kiếm sự tò mò của các bạn và các bạn có thể đọc luôn
ngay lúc đó luôn chứ không phải là cái cái biên bản đó là phù hợp
trong tương lai thì đây tôi đây. Ngày xưa tôi mua một cái bất động sản
tại quận 9. Tôi kiểm tra cái dòng tiền của bản thân trong tương lai. Phù
hợp thì tôi mới đặt cọng thì cái bất động sản này nó chào bán. Thì
trong cái lời chào bán của nó, nó nói là ân hạn gốc. Trong 2 5 đầu tiên

thì có nghĩa là ví dụ chúng ta vay một tỷ á trả trong vòng 18 tháng, một
trăm 80 tháng á thì nó ân hạn gốc ân hạn, có nghĩa là không có phải trả
cái tiền gốc trong vòng 2 5 đầu tiên chỉ có trả tiền lãi thôi. Thì tôi kiểm
tra cái tài chính, bản thân mình phù hợp trong vòng 2, 5 tới mình làm
với công việc này mình sẽ đủ tiền trả lãi cho nó. Ví dụ là lãi 2 chục triệu
một tháng nếu không còn tiền gốc sau 2 5 nữa thì có thể là cơ sở kinh
doanh hay công việc của mình. Nó thay đổi mình có khả năng trả lại,
chả được cái gốc luôn. Nhưng cuối cùng các bạn biết không? Khi tôi
làm hồ sơ vay á. Thì ngân hàng không có ân hạn góc này nhưng các
bạn phải làm nó bể luôn cái kế hoạch tài chính của tôi và lúc đó tôi
phải. Đã cọc rồi đâu có thể bỏ được đâu các bạn cọc rồi, nếu mà bỏ nó
thì mất cọc. Cuối cùng tôi vẫn phải bắt buộc phải tha theo cái bất động
sản này và phải trả gốc và lãi trong vòng 2 5 đầu tiên và làm cho cái kế
hoạch tài chính của tôi bị bể và cực kỳ kẹt tiền cho các bạn bị bể và kẹt
tiền rất là nhiều lí do là mình đã sử dụng cái kế hoạch của mình như này
rồi mà bây giờ ngân hàng nói là cái việc mà chủ đầu tư đã chào ân hạn
gốc trong vòng 2 5 nhưng mà. Bạn có được sergio cái đó hay không?
Đó là việc của bạn và ngân hàng lúc đó có cho bạn vay ở cái điều khoản
đó hay không? Là việc của ngân hàng chứ việc đó không nằm ở chỗ
đầu tư nhưng mà không nằm ở chỗ đầu tư. Rồi cho nên là khi vay ngân
hàng để mua một bất động sản hình thành trong tương lai thì đầu tiên
các bạn kiểm tra. Trước khi xuống cọ, các bạn làm việc với ngân hàng
bảo lãnh cho dự án này nha, cũng giống như là việc vay bất động sản
có sản á, đầu tiên là các bạn làm việc với ngân hàng Xem bản thân mình
có phù hợp với việc vay vốn hay không, rồi các cái điều kiện giải ngân
như này có phù hợp hay không rồi có mua bảo vệ hay không rồi lãi suất
bao nhiêu rồi có ân hạn gốc hay không, hay là lãi suất bao nhiêu trong
vòng 5 đầu và 5 sinh sau tạo nổi bao nhiêu và chúng ta nhẩm tính rằng
với cái lãi suất này với cái biên độ như thế này. Và với cái bảo hiểm mùa
này, chúng ta có đủ khả năng trả tiền trong vòng những 5 đầu hay
không thì lúc đó chúng ta mới cọc bất động sản chưa muộn nha các
bạn. Còn tôi thấy các bạn đi mua bất động sản và hầu như là người ta
chào bất động sản rồi mua trong những cái hội thảo là các bạn đặt cọc
luôn đặt cọc luôn rồi các bạn sau khi mà các bạn đặt cọc, lúc đó các bạn
mới làm việc với ngân hàng á thì lúc đó các bạn nằm ở cửa dưới rồi.
Nhưng bạn lúc đó các bạn, các bạn nằm ở cửa dưới rồi, lúc đó chúng ta
không thương thảo được biên độ chúng ta không thương thảo được lãi

suất, chúng ta không thương thảo được việc mua. Cái bảo hiểm hay
không không thương thảo được bởi vì chúng ta cọc rồi ngân hàng tài
trợ độc quyền chứ không có nhiều ngân hàng tài trợ cho một dự án,
cho nên chúng ta không có quyền lựa chọn.
Trái Phiếu Là Gì? Có Nên Đầu Tư Trái Phiếu
Cho nên trước khi đặt bút xuống ký hợp đồng hay là đặt cọc một dự án
bất động sản, bất kỳ chúng ta phải làm một việc. Trước đó là làm việc
với ngân hàng trước hoặc chúng ta chúng ta kiểm tra tài chính của
chúng ta có phù hợp để mua bất động sản này không? Làm việc với
ngân hàng trước để chúng ta có một cái câu gọi là cơ trên thỏa thuận
và tìm hiểu tất cả những cái điều khoản vay ngân hàng. Lúc đó chúng ta
mới xuống tiền đặt cọc còn chưa muộn màng. Đó là một trong những
lưu ý mà khi chúng ta vay vốn. Để mua bất động sản có sản cũng như
mua bất động sản hình thành trong tương lai và một vài lưu ý khi các
bạn vay vốn ngân hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân cho doanh
nghiệp hay cho gia đình. Nếu như các bạn lưu ý tại vì bây giờ ngân
hàng, việc vay vốn ngân hàng, nó sẽ là cái việc mà có thể các bạn sẽ
đụng chạm đến suốt đời. Cho nên những điều cơ bản mà những cái
kinh nghiệm đúc kết từ cuộc sống của tôi ra đây chia sẻ cho+ đồng của
liastyle. Hi vọng rằng các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm tốt để có
những cái thương thảo có những cái hợp đồng vay vốn hiệu quả trong
tương lai. Và tôi một lần nữa tôi nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đặt
bút vay ngân hàng, các bạn hãy kiểm tra rằng mục đích sử dụng vốn
của mình có hiệu quả hay không và khả năng trả nợ trong tương lai của
bạn có hay không và sử dụng đồng vốn hiệu quả để tránh nợ xấu trong
tương lai?
Lãi suất cho vay mua nhà tăng, tình trạng bán tháo tài sản để trả nợ có
xuất hiện

 Nên vay vốn của ngânNhững lưu ý vay vốn ngân hàng, thủ tục cần
hàng nào là tốt nhất.

thiết khi đi vay và những sai lầm mắc phải 

Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo
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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