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Xin chào anh em vay vốn hiện nay đã rất quen thuộc với khách hàng cá
nhân và doanh nghiệp. Nhờ có hình thức vay ngân hàng mà nhiều anh
em đã có vốn để mua sắm tài sản và đầu tư kinh doanh. Vậy có bao
nhiêu hình thức vay vốn ngân hàng? Lãi suất ngân hàng hiện nay là bao
nhiêu? Hồ sơ chuẩn bị vay vốn ngân hàng cần những gì và những lưu ý

Bài viết mới


cần thiết khi đi vay ngân hàng thì chúng ta cùng trao đổi trong video
này nhé.
Thứ nhất là xác định mục đích vay vốn ngân hàng trước khi đi vay ngân
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hàng thì anh em cần xác định rõ mục đích vay ngân hàng của mình là

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

gì? Anh em cần vay ngân hàng để kinh doanh vay ngân hàng để mua
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nhà đất vay ngân hàng để mua xe ô tô hoặc vay ngân hàng để mua
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sắm, tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu cá nhân khác. Khi anh em hiểu rõ
mục đích vay ngân hàng của mình là gì thì anh em mới có thể xác định
được lãi suất ngân hàng, thời gian trả nợ vào hồ sơ vay vốn ngân hàng
cần những gì?
Thứ 2, các hình thức anh em có thể vay vốn ngân hàng phổ biến hiện
nay thông thường, các tổ chức tín dụng cung cấp 2 hình thức vay vốn
ngân hàng phổ biến nhất, đó là. Vay thế chấp và vay tín chấp tùy theo
từng hồ sơ vay vốn của anh em thì sẽ được ngân hàng tư vấn nên vay
tín chấp hay vay thế chấp. Vậy vay thế chấp là gì? Vay tín chấp là gì? Ai
có thể vay tín chấp và ai có thể vay thế chấp? Chúng ta cùng nhau đi
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tìm hiểu nhé. Vay thế chấp là vay vốn dựa trên tài sản của anh em đang
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những tài sản có giá trị lớn như là đất đai, nhà cửa, xe ô tô và ngân
hàng sẽ giữ giấy tờ gốc của những tài sản này. Và cho anh em vay một
số tiền tương ứng với khả năng trả nợ mà anh em có thể trả lời được.
Tất nhiên là anh em có tài sản thế chấp và có khả năng trả nợ rõ ràng
thì anh em sẽ được vay nhiều hơn và lãi suất sẽ thấp hơn nhiều so với
vay tín chấp lãi suất vay thế chấp hiện nay của các ngân hàng dao động
trong khoảng từ 7 đến 10% trên 5. Nghĩa là anh em vay 100 triệu thì
anh em chỉ phải trả cho ngân hàng khoảng 700.000 VND trên một
tháng con lãi suất thực tế như thế nào thì anh em sẽ được ngân hàng tư
vấn rõ hơn vào thời điểm vay vốn. Tùy thuộc vào anh em thế chấp là
bất động sản hay là xe ô tô, thường thì nếu anh em thế chấp là xe ô tô
sẽ có lãi suất cao hơn là thế chấp= bất động sản với lý do là xe ô tô là
động sản, anh em có thể mang đi đâu là tùy ý nên rủi ro cao thì ngân
hàng sẽ cho anh em vay với lãi suất cao hơn số tiền cho vay. Hiện nay,
các ngân hàng thường cho anh em vay với hạn mức từ 70 đến 80% trên
giá trị tài sản, đảm bảo thời gian cho vay. Nếu anh em thế chấp bất
động sản thì sẽ được vay lên tới 35 nếu anh em thế chứ. = xe ô tô thì sẽ
được vay lên tới 10 5 tùy theo từng ngân hàng về mức phí và phạt khi
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vay vốn thế chấp như sau, về mức phí làm hồ sơ vay vốn thế chấp tùy
thuộc vào từng ngân hàng. Tuy nhiên, chênh lệch không đáng kể, bao
gồm các loại phí như sau, phí thẩm định tài sản thế chấp hay được gọi
là phí định giá tài sản dao động trong khoảng 0,12% đến 0,45% tùy
theo giá trị của tài sản thế chấp. Thứ 2 là phí công chứng, tài sản đảm
bảo sẽ do người đi vay trả trực tiếp tại các phòng công chứng do ngân
hàng chỉ định. Phí đăng ký giao dịch đảm bảo khách hàng tự đóng cho
phòng tài nguyên và môi trường tại ubnd cấp quận, huyện cuối cùng là
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các loại phí thẩm định hồ sơ vay vốn khác do ngân hàng chỉ định, nếu
có mức phạt của ngân hàng được áp dụng khi anh em chậm trả lợ hoặc
là kết thúc hợp đồng vay vốn sớm. Nếu anh em muốn trả nợ trước hạn
thì anh em sẽ bị ngân hàng phạt với mức phí dao động từ một đến 5%
dựa trên số tiền trả sớm. Còn nếu anh em trả lời chậm, nghĩa là đến hạn
thanh toán mà anh em không thanh toán thì sẽ bị ngân hàng. Mạt với
mức phí rất là cao, lên tới 150% mức lãi suất trong hợp đồng. Nếu anh
em mà đóng trễ từ 10 ngày trở lên thì anh em sẽ bị ngân hàng xếp vào
nhóm nợ xấu trên hệ thống ngân hàng là JIC và anh em không thể tiếp
tục vay vốn tại các ngân hàng khác được nữa nên anh em hết sức lưu ý
vấn đề này. Ngoài các loại phí và phạt ở trên, anh em còn phải chi trả
thêm mức phí bảo hiểm đối với bất động sản thì có phí bảo hiểm cháy
nổ tài sản. Đối với xe ô tô thì có phí bảo hiểm thân vỏ xe ô tô. Tuy
nhiên, phí bảo hiểm này còn tùy thuộc vào từng ngân hàng, thủ tục và
hồ sơ vay vốn có tài sản đảm bảo hay được gọi là vay thế chấp. Anh em
cần chuẩn bị những hồ sơ như sau, về hồ sơ pháp lý, anh em cung cấp
chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ
tạm trú, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn về chứng
minh mục đích sử dụng vốn bao gồm hợp đồng mua nhà đất hoặc hợp
đồng đặt cọc mua nhà đất. Hợp đồng mua xe ô tô và trứng từ tiêu
dùng khác nếu có thứ 3, chứng từ chứng minh về nguồn thu nhập, anh
em cần chuẩn bị hợp đồng lao động và bảng lương. Nếu anh em đi làm
công giấy phép kinh doanh và hóa đơn kinh doanh. Nếu anh em kinh
doanh tự do, hợp đồng cho thuê tài sản và sổ đỏ đứng tên anh em, nếu
cho thuê nhà, đất và các loại giấy tờ khác có thể chứng minh thu nhập
hợp pháp của anh em nếu có thứ tư về tài sản đảm bảo, anh em cần
cung cấp giấy chứng nhận quyền tài sản thuộc sở hữu của anh em. Ví
dụ như sổ đỏ, sổ hồng, giấy đăng ký xe ô tô. Vân vân và vân vân có thể
nói đây là hình thức vay vốn ngân hàng thế chấp tài sản để mua nhà và



xe ô tô đang được rất nhiều người lựa chọn hiện nay. Vậy còn vay tín
chấp là gì? Nói một cách dễ hiểu thì vay không có tài sản để đảm bảo
vay dựa trên uy tín của cá nhân, uy tín ở đây được xác định dựa trên lịch
sử trả nợ đúng hạn CIC sao kê, thu nhập từ ngân hàng đối với anh em
làm công hóa đơn mua bán hàng hóa đối với anh em kinh doanh tự do
vay tín chấp do không có tài sản đảm bảo mà chỉ xét duyệt hồ sơ dựa
trên uy tín của khách hàng. Lên chỉ được vay một khoản tiền nhất định
khoảng từ 10 đến 15 lần, thu nhập tương đương với khoảng từ 10 đến
500 triệu đồng
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. Tuy nhiên, số tiền vay thực tế còn phụ thuộc vào hồ sơ của anh em
thời gian cho vay lên tới 5 5 tùy theo nhu cầu. Tùy theo hồ sơ vay vốn
của anh em, lãi suất vay tín chấp cao hơn rất nhiều so với vay thế chấp.
Lý do là anh em không đảm bảo= bất cứ tài sản gì, nếu anh em không
trả nợ được cho ngân hàng thì ngân hàng cũng không thể xử lý tài sản
nào đảm bảo của anh em cả. Chính vì cho anh em vay rủi ro cao lên,
ngân hàng sẽ lấy lãi suất của anh em cao hơn. Hiện nay, lãi suất cho vay
tín chấp tại các ngân hàng dao động trong khoảng từ 10, 5 đến 20%
trên 1 5 về mức phí và phạt đối với vay tín chấp, anh em cũng cần
chuẩn bị các loại phí như sau, thứ nhất, đó là phí thẩm định hồ sơ vay
vốn thứ 2 là phí trả tất toán sớm hay được gọi là phí trả nợ sớm thứ 3 là
phí phạt, nếu trả nợ trễ nãi suất phạt. Nếu trả lời trễ về thủ tục và hồ sơ
vay vốn tín chấp đơn giản hơn rất nhiều so với vay thế chấp có tài sản.
Đảm bảo bao gồm chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân,
sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, hợp đồng lao động và bảng lương hoặc
hóa đơn sử dụng điện, nước. Nếu có hi vọng anh em đã có cái nhìn
chung nhất về các hình thức vay vốn ngân hàng, thủ tục vay vốn và các
lưu ý cần biết khi anh em đi vay vốn tại các ngân hàng, nếu anh em nào
đã có kinh nghiệm vay vốn hoặc đã từng tìm hiểu về vay ngân hàng,
chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ở dưới phần bình luận của video này
nhé
Kinh nghiệm vay vốn ngân hàng để kinh doanh năm 2022



 Những lưu ý khi vay ngân

Nợ Xấu Tại Ngân hàng Agribank Làm

hàng để mua nhà, tiêu dùng

Thế Nào Vay Vốn Agribank 

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

vay mua nhà, mua nhà trả góp, vay ngân hàng mua nhà, lãi suất vay mua nhà, vay tiền mua nhà, vay mua nhà trả
góp, lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, vay mua nhà vietcombank, thủ tục vay ngân hàng mua nhà, lãi
suất vay mua nhà vietcombank, vay ngân hàng mua đất, vay mua nhà trả góp 10 năm, lãi suất vay mua nhà bidv,
kinh nghiệm vay tiền mua nhà, vay mua nhà techcombank, vay tiền mua đất, cho vay mua nhà, mua đất trả góp, vay
mua nha, vay tiền xây nhà, lãi suất vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà bidv, so sánh lãi suất vay mua nhà các
ngân hàng, lãi suất cho vay mua nhà, nhà trả góp, lãi suất vay mua nhà bidv 2021, vay xây nhà, vay mua đất, vay tiền
mua nhà trả góp, lãi suất ngân hàng vay mua nhà, gói vay mua nhà, kinh nghiệm vay tiền mua đất, vay vốn mua
nhà, vay tiền ngân hàng mua nhà, cách vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua nhà trả góp, lãi vay
mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank, vay mua nhà 25 năm, vay tiền mua đất bidv, lãi suất mua nhà trả góp,
vay ngân hàng mua nhà trả góp, vay mua nhà shinhan bank, lãi suất vay mua nhà vietcombank 2021, có nên vay tiền
mua đất, vay tiền mua nhà ngân hàng agribank, cách mua nhà trả góp, vay thế chấp mua nhà, vay mua nhà lãi suất
thấp, lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà, vay xây nhà ngân hàng chính sách, ngân hàng cho vay mua nhà, có nên
mua nhà trả góp, có nên vay tiền mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank 2021, vay tiền xây nhà agribank, bidv
vay mua nhà, vay vốn ngân hàng mua nhà, vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua đất,
techcombank vay mua nhà, có nên vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà shinhan, cách mua nhà trả góp thông
minh, vay mua nhà agribank, có nên mua nhà trả góp 20 năm, ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà, thủ tục mua nhà trả
góp, lai suat vay mua nha, quy trình mua chung cư trả góp, vay mua nhà tpbank, gói vay hỗ trợ xây nhà năm 2021,
kinh nghiệm mua nhà trả góp, lãi suất vay mua đất, vay sửa nhà, vay tiền xây nhà bidv, lãi suất vay mua nhà shinhan
bank, vietcombank vay mua nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2020, lãi suất mua nhà, vay mua nhà vietinbank, thủ tục
mua chung cư trả góp, thủ tục vay mua nhà, vay tiền mua đất ngân hàng agribank, vay mua nhà acb, vay tiền mua
nhà vietcombank, vay mua bất động sản, vay mua nhà sacombank, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng, vay
mua nhà vpbank, vay mua đất ngân hàng nào rẻ nhất, vay tiền xây nhà vietcombank, lãi suất vay mua nhà
vietinbank, gói vay xây nhà ngân hàng chính sách, vay ngân hàng mua nhà vietcombank, vay ngan hang mua nha,

gói vay mua nhà ở xã hội 2021, vay xây nhà bidv, mua nhà vay ngân hàng, shinhan bank vay mua nhà, vay thế chấp

mua đất, kinh nghiệm vay tiền ngân hàng xây nhà, vay mua nhà standard chartered, gói vay hỗ trợ xây nhà, lãi suất
vay mua nhà mb bank, mua trả góp chung cư, lãi suất cho vay mua nhà vietcombank, lãi suất ngân hàng mua nhà,
vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, mua nhà trả góp không cần trả trước, vay mua chung cư trả góp, lãi suất vay
xây nhà, vay mua nhà trả góp 20 năm bidv, vay xây nhà ngân hàng agribank, vay tiền ngân hàng mua nhà trả góp,
vay vốn mua đất, mua đất trả góp qua ngân hàng, vay mua nhà vib, vay mua nhà ở xã hội, vay xây nhà agribank, vay
mua nhà đất, vay tiền làm nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2021, hỗ trợ giáo viên vay vốn mua nhà, vay trả góp mua
nhà, mua nhà trả góp không lãi suất, vay mua nhà mb bank, vay mua nhà hsbc, cách vay ngân hàng mua nhà, lãi vay
mua nhà các ngân hàng, tpbank vay mua nhà, lãi suất vay mua nhà agribank, vay tiền mua nhà trả góp vietcombank,
vay mua đất vietcombank, vay tiền ngân hàng xây nhà, vay xây nhà vietcombank, lãi suất vay ngân hàng mua nhà trả
góp, trả góp nhà chung cư, lãi suất vay mua nhà sacombank, vay ngan hang mua dat, lãi suất mua nhà vietcombank,
vay tiền xây nhà ngân hàng chính sách, lãi suất vay mua nhà acb, hsbc vay mua nhà, có nên vay tiền ngân hàng mua
nhà, ngân hàng cho vay mua nhà lãi suất thấp nhất, lãi vay ngân hàng mua nhà, vay tiền mua đất vietcombank, vay
nha, lãi suất vay mua nhà các ngân hàng, vay tiền mua nhà lãi suất thấp, mượn tiền ngân hàng mua nhà, lãi suất vay
ngân hàng mua đất, vay ngân hàng mua đất trả góp, vay tiền xây nhà ngân hàng agribank, bidv cho vay mua nhà,
cho vay nhà ở xã hội, gói vay mua nhà bidv, lãi suất vay mua nhà 2021,
bất động sản, mua bán nhà đất, bat dong san, nhà đất, bán đất, nhà đất văn minh, tin bat dong san, bất đông sản,
mua đất, đất xanh, nha dat, địa ốc đất vàng lừa đảo, batdongsan24h, rao vặt nhà đất, đất nền, công ty địa ốc đất
vàng lừa đảo, mua bán đất, bđs, tin tuc bat dong san, bất động sản thiên khôi, otosaigon bds, công ty bất động sản,
nhật nam bđs, đầu tư bất động sản, dự án grand marina, thi truong bat dong san, batdongsanhanoi, tin bds, thuê
chung cư giá rẻ, bán đất chính chủ, môi giới nhà đất, giá nhà đất, chính chủ đăng bán nhà, guland vn, bất động sản
minh đức, đất xanh group, thị trường bất động sản, công ty bđs nhật nam lừa đảo, thị trường bất đông sản 2021,
kinh doanh bất động sản, cát tường group, bao bat dong san, chợ tốt nhà đất, báo mua bán nhà đất, bất động sản
nam long, đất xanh miền nam, môi giới bất đông sản, bat dong san nam long, sale bất động sản, tin tức bất động
sản, định giá nhà đất, bđs thiên khôi, thông tin land, địa ốc nam long, kinh doanh bat dong san, cho thuê cửa hàng,
tin tuc bds, bán đất mê linh, giá chung cư, bán đất hoà xuân, đăng tin bán nhà, mua nhà giá rẻ, bán nhà đất, bất
động sản đông anh, bán đất nền, bất động sản công nghiệp, nhà đất minh đức, nhà đất chợ tốt, mua ban bat dong
san, cho thuê nhà đất, công ty đất xanh, sàn bất động sản, đăng tin cho thuê nhà, bán nhà đất chính chủ, báo bất
đông sản, đất bàu bàng, đất giá rẻ, bán đất phú mỹ, đất nền mê linh, bđs nhật nam lừa đảo, bán đất thường tín, kiến
thức bất động sản, đầu tư bất đông sản 2021, dự án bất động sản, cần mua đất, khu công nghiệp nam tràng cát,
môi giới bất động sản, công ty cổ phần đầu tư nam long, mua bán bất động sản, bat dong san nhat nam dia chi,
mua đất đông anh, công ty bđs thiên khôi lừa đảo, tin tức bất đông sản, bất động sản 2021, giá thuê chung cư, giá
đất bình chánh, tìm việc bất động sản, đất nền bàu bàng, đất nền stella mega city, đất mê linh, mua nhà đất, sàn
giao dịch bất động sản, bán đất thanh hà, giá đất hiện nay, bán đất văn giang, tin bất động sản, bán đất phú hòa,
địa ốc lê trần gia, bất động sản nghỉ dưỡng, kinh nghiệm mua đất, tin tức địa ốc, nhà đất giá rẻ, địa ốc, đầu tư đất
nền, giá nhà đất hiện nay, đăng tin bất động sản, quy trình mua bán đất, meey land, đất chính chủ, tnr holdings bị

bất, bán đất xuân đỉnh, tìm hiểu về bất động sản, bán đất an khánh, bất động sản hàng hiệu, thị trường bất đông

sản hiện nay, đăng tin bất đông sản miễn phí, công ty bđs thiên khôi, định giá bất động sản, bán đất vườn, kinh
doanh bất đọng sản, bất động sản khu công nghiệp, tin bất đông sản, trang đăng tin bđs miễn phí, công ty tnr
holdings, đất nền giá rẻ, công ty danh khôi, nhà đất chính chủ, tuấn 123 lừa đảo, cho thuê nhà nguyên căn giá rẻ,
cho tot bat dong san, bất động, bất động sản cho thuê, bán bất động sản, bất động sản long biên, phúc land, làm
bất động sản, cần bán đất, nhà đất 24h, việc làm bất động sản, bán đất hồ tràm, công ty bất động sản thiên khôi,
nhân viên bất động sản, bất động sản chấm com, bất động sản hưng thịnh, rao bán nhà, phí môi giới nhà đất, đất
xanh group lừa đảo, bán đất thổ cư, i nhà đất,



