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Tìm kiếm …

tôi sẽ chia sẻ một chủ đề mà cực kỳ cực kỳ hữu ích mà gần như rất là
nhiều anh chị sẽ gặp phải trong quá trình mua nhà. Đó là vay thế chấp
ngân hàng mua nhà và sử dụng chính căn nhà định mua làm tài sản thế
chấp với ngân hàng. Đây là hình thức vay phổ biến được nhiều người
mua nhà hiện nay lựa chọn do có 2 trường hợp xảy ra khi vay thế chấp
mua nhà= chính căn nhà dự định mua. Thì tôi sẽ phân ra thành 2
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trường hợp, đó là trường hợp một là mua chung cư chưa có giấy chứng
nhận, tức là người vay có thể thế chấp= hợp đồng mua bán căn hộ tại
ngân hàng có liên kết hoặc hợp tác với dự án trường hợp 2 đó là mua
nhà đất ờ tài sản phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở đây tôi
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sẽ tư vấn cho anh chị theo trường hợp 2, tức là mình vay ngân hàng,
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mua nhà đất và thế chấp tài sản mua đã có sổ đỏ hoặc sổ hồng. Vậy để
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vay ngân hàng trong trường hợp này. Người vay cần đáp ứng những
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điều kiện nào cần chuẩn bị những giấy tờ gì và quy trình vay mua nhà
thế chấp chính tài sản định mua như thế nào thì ngay bây giờ không
thể các anh chị và các bạn phải chờ đợi thì chúng ta đi vào phần đầu
tiên. Đó là điều kiện đối với người vay và điều kiện về tài sản mua mang
ra thế chấp thì để quyết định có cho vay hay không. Ngân hàng thường
rất cẩn trọng khi xét duyệt hồ sơ khi muốn vay thế chấp bất động sản,
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người vay và tài sản thế chấp phải thoả mãn. Đầy đủ các điều kiện mà
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ngân hàng đưa ra cụ thể, điều kiện đối với người vay, đó là phải là công
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dân Việt Nam nằm trong độ tuổi từ 22 tuổi cho đến 65 tuổi đối với nam
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và thông thường là 60 tuổi. Đối với nữ có số hộ khẩu có sổ hộ khẩu,

dùng thẻ nào

thường trú, tạm trú và xác nhận tạm trú, lịch sử tín dụng tốt, không có
nợ xấu, không nằm trong nhóm đối tượng tội phạm hay có danh sách
đen, khủng bố, rửa tiền có thu nhập tối thiểu. Theo yêu cầu của từng
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ngân hàng, điều kiện đối với tài sản thế chấp thì thuộc quyền sở hữu
hợp pháp của người vay, có đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng, không thể
xóa, không rách nát, các trang bổ sung phải được đóng dấu giáp lai đáp
ứng các điều kiện vay của ngân hàng về diện tích, giá trị tối thiểu,
không vướng tranh chấp, không nằm trong diện quy hoạch, tài sản
được cho là thế chấp hợp lệ. Khi được người vay đăng ký thế chấp tại
cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu điều kiện khách hàng vay và tài
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sản đáp ứng thỏa mãn điều kiện của ngân hàng thì bước tiếp theo
người vay cần cung cấp, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau để chuẩn bị
cung cấp cho ngân hàng đầu tiên đó là hồ sơ pháp lý, hồ sơ pháp lý thì
người vay cần chuẩn bị chứng minh thư không quá 15, 5 kể từ ngày cấp
sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn ờ trong trường hợp mà chưa kết hôn thì
anh chị phải bổ sung là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ờ tiếp theo
đó là hồ sơ về tài chính đối với chủ hộ kinh doanh. Thì bổ sung đăng ký
kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ờ xã, phường hóa đơn
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bán lẻ ạ, sổ sách ghi chép bán hàng. Còn đối với người làm công ăn
lương thì bổ sung hợp đồng lao động, sao kê tài khoản trả lương giấy

phòng trọ công nhân

chứng minh các nguồn thu nhập khác tiếp theo, đó là hồ sơ về tài sản
đảm bảo và chứng minh mục đích sử dụng vốn thì bổ sung sổ đỏ sổ
hồng, hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở, tờ khai lệ phí trước bạ giấy tờ,
hóa đơn về việc đặt cọc, thanh toán. Tiếp theo ta đến bước quan trọng
nhất đó là quy trình cho vay nhà, thế chấp chính căn nhà mua thì bước
đầu tiên là ngân hàng thu thập hồ sơ để kiểm tra điều kiện đối với
khách hàng vay và tài sản thế chấp, tức là tính pháp lý của căn nhà mà
các bạn định mua bước thứ 2, đó là sau khi bước một, ok ngân hàng sẽ
xuống tài sản kiểm tra thực tế để thực hiện công đoạn định giá. Xác
định giá trị tài sản vay bước thứ 3, sau khi da được báo cáo định giá,
cán bộ tín dụng sẽ thông báo lại cho người vay số tiền anh chị có thể
vay tối đa với tài sản này là bao nhiêu trong mục đích mua nhà để ở và
phía ngân hàng sẽ gửi anh chị thông báo cho vay để anh chị có thể yên
tâm đàm phán với chủ nhà về phương thức thanh toán, trả tiền mua
nhà cũng có rất nhiều chủ nhà khó tính đòi phải có tiền mặt trả hết
luôn thì mới làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, anh chị cũng có thể giải
thích kĩ ngân hàng đứng ở giữa trung gian. Là một tổ chức tài chính uy
tín, đứng ra chịu trách nhiệm thanh toán tiền mua nhà thì tôi tin chủ
nhà cũng sẽ thoải mái trong khâu thanh toán này. Bước thứ tư đó là
người mua tiến hành đặt cọc căn nhà sẽ mua cùng với người vay ờ
cùng với cả chủ nhà và ngân hàng sẽ gặp nhau và ký một thỏa thuận có
tên gọi là cam kết 3 bên. Tại văn bản này, bên bán bên mua và ngân
hàng mỗi bên sẽ có một quyền và nghĩa vụ cụ thể về cơ bản trên đó sẽ
nêu bên bán có nghĩa vụ hỗ trợ bên mua làm thủ tục sang tên sổ đỏ.
Còn bên phía ngân hàng sẽ thay bên mua chưa trả số tiền còn thiếu
cho phía bên bán. Bước thứ 5, ký hợp đồng mua bán công chứng bên
bán sẽ cùng bên mua ra văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển
nhượng, sau đó nộp hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai
Hướng Dẫn Đăng Bán Sản Phẩm Trên Shopee
để làm thủ tục sang tên. Cũng trong bước này, sau khi ngân hàng nhận
được hợp đồng mua bán công chứng và giấy hẹn lấy sổ đỏ sang tên
cho bên mua thì phía ngân hàng sẽ chuyển số tiền mà bên mua vay
ngân hàng. Thanh toán cho phía bên bán, tuy nhiên sẽ phong tỏa tạm
thời lại số tiền trên và trong thời gian phong tỏa tạm thời thì phía bên
bán chưa được rút ra để chi tiêu nhưng vẫn được hưởng các chế độ về
lãi suất tiền gửi. Vì tại sao lại phải phong tỏa vì sổ đỏ chưa chính thức
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được sang tên cho bên mua và phía ngân hàng chưa cầm được trực
tiếp, sau đó đã sang tên bên mua để đi đăng ký thủ tục thế chấp tại văn
phòng đăng ký đất đai. Bước cuối cùng là bước thứ 6 công chứng hợp
đồng thế chấp. Ký hợp đồng tín dụng đăng ký giao dịch bảo đảm và
mở phong tỏa. Sau khi lấy được sổ đỏ đứng tên bên mua về ngân hàng
sẽ gọn bên vay lên ký hợp đồng tín dụng làm thủ tục công chứng thế
chấp tài sản. Sau khi công chứng xong, phía ngân hàng sẽ có một người
đại diện nộp hồ sơ trên văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng
ký thế chấp tài sản tầm 3 ngày cho tới một tuần. Nếu làm nhanh thì mất
một ngày sẽ có kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm sau khi có kết quả
đăng ký giao dịch, bảo đảm ngân hàng sẽ tiến hành nhập kho tài sản.
Và làm thủ tục ờ phong mở phong tỏa tài khoản cho phía bên bái. Lúc
đó, người bán có thể thoải mái rút tiền trong tài khoản của mình. Trên
đây là những chia sẻ dựa trên những hiểu biết của bản thân tôi về vấn
đề vay vốn nhà, thế chấp trực tiếp tài sản mua là bất động sản đã có
giấy chứng nhận. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp được các
khách hàng của mình cũng như là anh chị lào đang bợ ngợ không biết
phải vay ngân hàng thế nào trong trường hợp không có tài sản thế
chấp. Không có tài sản thế chấp và phải dùng tài sản mua là tài sản thế
chấp, có thể hiểu được quy trình.
5 Lợi ích khi bạn độc thân mà nhất định phải biết
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