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Chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của
mình nên mình chia sẻ tất cả về tài chính gia đình là tuần này mình sẽ
chia sẻ với mọi người tất cả tận những cái gì mọi người cần biết về
chiếc thẻ tín dụng này. Mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thẻ tín dụng là
gì? Các loại phí lãi suất liên quan đến thẻ tín dụng lý do tại sao bạn cần
sở hữu một chiếc thẻ tín dụng ngay bây giờ và phần cuối cùng cũng là
phần quan trọng nhất của trong video này. Đó là mình sẽ chia sẻ với
mọi người các cái cách giúp mọi người có thể hạn chế được các cái rủi
ro có thể xảy ra.

Bài viết mới
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào
SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN
HÀNG GIẤU KÍN
phân biệt thẻ tín dụng và

Khi mà mình sử dụng cái thẻ tín dụng này, điều mà mình tin rằng phần

thẻ ghi nợ – cuộc đại

lớn các chị em đều cảm thấy tương đối là e ngại thì cái video này được

chiến của visa và

làm đến từ mình. Mọi người đã có kinh nghiệm gần 10, 5 làm việc trong

mastercard kinh tế nhập

lĩnh vực tài chính ngân hàng và mình cũng đã có thâm niên sử dụng

môn

những chiếc thẻ tín dụng như thế này đâu đó khoảng 10 5 nay rồi à? Từ
những cái kinh nghiệm của bản thân, từ cái kiến thức mà mình có thì
mình tin rằng là cái điều này có thể sẽ là video duy nhất mọi người cần
Xem về thẻ tín dụng à? Chắc chắn rằng đừng bỏ qua bất kỳ một cái nội
dung nào trong cái đầu của mình, á. Gsa thì thực sự là thẻ tín dụng, nó
là gì thì với những mọi người chưa biết thì mình sẽ xin giới thiệu lại.
Còn những ai đã biết rồi thì có thể Xem tiếp phần cho nhé thì thẻ tín
dụng là loại thẻ mà cho phép bạn. Chi tiêu trước trả tiền sau bạn sẽ

Phân biệt THẺ GHI NỢ và
THẺ TÍN DỤNG (thẻ
DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào
Phân biệt thẻ ATM, thẻ
tín dụng và thẻ ghi nợ

được chi tiêu vượt quá cái số tiền bạn có trong tài khoản. Tóm lại là
ngân hàng sẽ cấp cho bạn một cái hạn mức tín dụng theo thỏa thuận
cái hạn mức đó hạn mức chi tiêu đó là bao nhiêu thì nó sẽ trao thỏa
thuận sẽ bạn vào ngân hàng và nó được ngân hàng quyết định dựa vào
rất nhiều các yếu tố, ví dụ như là khả năng trả nợ của bạn, cụ thể là thu
nhập của bạn, tài sản bảo đảm của bạn. Ví dụ như bạn phát hành thẻ, ví
dụ đảm bảo= sự kiện hoặc là đảm bảo các tài sản khác chẳng hạn. Và
trong phần lớn các trường hợp thì bạn sẽ được miễn lãi suất miễn phí
trang trải tối đa lên đến 45 ngày. Kể từ ngày bạn chi tiêu cho đến ngày
đấy thanh toán hiện tại thì cái mốc 4, 5 ngày thì nó là mốc trung bình
của các loại thẻ tín dụng do các ngân hàng phát hành. Tuy nhiên là với
cái thời htc mà mình đang sử dụng này này thì là mình được miễn lãi
lên đến 55 ngày cơ. Thế nhưng mọi người lưu ý rằng là không phải cái
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giao dịch nào phát sinh trong kỳ cũng được miễn lãi và miễn phí lên tới
45 ngày, ví dụ như là kỳ sao kê của bạn từ 2 2 tháng tư tháng hai, tháng
năm và bạn phải thanh toán trước ngày mồng 6 tháng sáu thì ngày 2

Ngân hàng

tháng tư. Giao dịch mua cà phê ờ tại highland chẳng hạn thì cái giá rẻ
đó bạn sẽ được miễn lãi 45 ngày. Ngày 30, tư bản giao diện mua sắm
tại siêu thị thì cái giao dịch ngày 30 tư bạn sẽ được miễn lãi là 37 ngày,
thế thì cái thế này nó sẽ được phân loại như thế nào thì có rất là nhiều
yếu tố để phân loại các loại thẻ này có thể phân loại theo chủ thể sử
dụng, ví dụ có cái thẻ tín dụng hay cho cá nhân hay doanh nghiệp, hoặc
là mình sẽ phân theo tính năng của thẻ, ví dụ như là thẻ này là thẻ các
sách, tức là thẻ hoàn tiền. Hoặc là thể tích điểm tích dặm bay và cuối
cùng là phân loại theo loại thẻ, tức là theo các cái thương hiệu thẻ. Ví
dụ như thế này của mình là thẻ visa mình cũng sẽ có thể có thẻ tín
dụng của master mình có thể tín dụng của usb hay là của American
Express, vân vân và vân vân. Nội dung thứ 2 mình muốn trình bày với
mọi người đó là cái cái loại phí và các loại lãi suất mà mọi người cần
phải lưu ý khi mà quyết định sở hữu cho mình một chiếc thẻ tín dụng
thì bất kỳ một cái quyết định mua sắm chi tiêu nào cũng thế thôi thì
mọi người đều cần phải tìm hiểu các cái loại chi phí mà nó có thể phát
sinh. Liên quan đến cái khoản chi đó thì cụ thể ở đây, nếu như mà mình
quyết định là mình sẽ sở hữu một chiếc thẻ tín dụng bởi vì rất là nhiều
lợi ích thì lợi ích như thế nào thì mình sẽ nói ở phần sau nhá thì mọi
người phải quan tâm đến việc là các loại phí, các loại lãi suất phát sinh
liên quan đến cái chia sẻ ứng dụng này là gì thì ở đây mình sẽ trình bày
với mọi người. Thực ra các loại phí mà lãi suất thì nó sẽ khác nhau, nó
sẽ tùy thuộc vào cái loại thẻ bạn đang sử dụng của ngân hàng nào về
cái tính năng của cái loại thẻ đó, với cái hạn, mức tín dụng của các loại
thẻ đó rất nhiều yếu tố, nhưng mà ở đây mình sẽ trình bày cho mọi
người những cái loại phí nó cơ bản nhất và những cái nội dung mọi
người cần chú ý. Liên quan đến vấn đề phí và lãi suất nhá đó thì thứ
nhất, nó là phí phát hành thẻ thì thông thường là các ngân hàng thì họ
cái điều mà họ ngu nhất là bạn sử dụng thẻ tín dụng. Bạn sử dụng
nhiều thường xuyên và bạn thanh toán đúng hạn. Không phát sinh nợ
xấu, vì vậy để mà khuyến khích người dùng quyết định với một chiếc
thẻ tín dụng thì thông thường cái phí phát hành thẻ thì các ngân hàng
sẽ miễn phí loại phí tiếp theo. Mọi người quan tâm đó là phí thường
niên thì cái phí thường niên này nó cũng sẽ dao động tùy vào cái loại
thẻ mới phát hành. Thông thường nó sẽ dao động từ khoảng 300.000
cho đến một triệu. Hoặc hơn nữa hương là các ngân hàng tại cái thời
điểm họ phát hành thẻ, họ chào bạn cái việc phát hành thẻ ý thì họ sẽ
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miễn phí cho bạn 5 đầu tiên, các 5 tiếp theo thì sẽ dựa vào cái lượng chi
tiêu này với cái tình hình thanh toán. Thì bạn nếu như bạn thanh toán
đúng hạn, đầy đủ bạn chi tiêu thường xuyên thì thường ngân hàng họ
cũng sẽ quyết định là sẽ miễn phí cho bạn. Các cái phí thường niên của
5 tiếp theo mua phí thứ 3. Đó là ví dụ thôi, mặc thì cái phí này mình chỉ
giới thiệu mọi người thôi, mình cũng không ai sử dụng thẻ. Ví dụ, đi rút
tiền mặt cả bởi vì mọi người có thể nhìn thấy là cái phí rút tiền mặt nó
rất là cao. Đó là 4% dân số, tiền rút. Ví dụ như bạn rút 2 triệu thì phí bạn
phải hiểu được 80.000 vì vậy là không có ai sử dụng thẻ tín dụng để đi
rút tiền mặt cả đúng không? Phí thứ tư đó là phí chuyển đổi ngoại tệ thì
khi mà bạn sử dụng cái thẻ tín dụng này để giao dịch với đồng tiền
giao dịch không phải. Việt Nam đồng. Tức là ví dụ mà mình mua sắm
quà cáp website của nước ngoài. Ví dụ trường hợp này mình mua của
amazon đi, mình mua một cái ebooks để đọc qua kindle của amazon thì
nó đồng tiền giao dịch của nó là đồng tiền đô. Vì vậy bạn phải chịu
thêm một cái phí chuyển đổi ngoại tệ, hoặc là bạn cầm thẻ này đi quẹt
thanh toán nợ nước ngoài khi mẹ đi công tác hay đi du lịch, cái mức phí
thông thường, phí chuyển đổi ngoại tệ thông thường á nó sẽ rơi
khoảng 3% trên số tiền giao dịch. Ngoài ra, bạn sẽ phải chịu phí chậm
thanh toán và lãi suất. Tất nhiên, cái trường hợp này nó chỉ xảy ra, bạn
sẽ phải chịu khi mà bạn chậm thanh toán theo quy định ngân hàng
thôi. Hoặc là khi mà bạn thanh toán ít hơn cái số tiền tối thiểu của ngân
hàng quyết định. Hoặc là khi bạn chỉ trả một phần cái số tiền cái dư nợ
trong khi của bạn đó thì những trường hợp này thì bạn sẽ phải trả cái
phí chậm trả, trung bình nó sẽ rơi vào 4 đến 6%, số tiền chậm chạm và
cái lãi suất thẻ tín dụng trung bình thì là 2, 5% để 40%. 1 5 thì mọi
người thấy là cái mức lãi suất này tương đối lớn. Vì vậy, cái thẻ tín dụng
ý nó chỉ phát huy được cái vai trò của nó. Cái ưu điểm của nó khi mà
bạn chi trả hết cái số tiền mà bạn đã chi tiêu trong kỳ vào ngày đến hạn
thanh toán cho ngân hàng thôi. Cụ thể như thế nào, tính toán như thế
nào và chứng minh cho mọi người cái điều mình nói thì mình sẽ tính
toán là phần sau nhá và cuối cùng là phí thanh toán, tức là cái phí mà
mình đi ra. Ví dụ mình đi ăn hàng ạ mình ra cửa hàng ăn đồ nướng mà
mình dùng cái thẻ tín dụng để thanh toán thì cái phí thanh toán mà
mình mình quẹt. Cái máy ép sấy máy pos đấy, mấy cái thẻ ý thì cái phí
này nó là miễn phí thì nếu như mà nhà hàng nào mà yêu cầu bạn khi
mà bạn thanh toán quẹt thẻ. = thẻ tín dụng á mà họ bắt mình phải trả

thêm phí, tức là họ đang làm sai mà bạn hoàn toàn có thể từ chối yêu
cầu đó nhá. Bây giờ mình sẽ nói với mọi người là lý do tại sao mà mọi
người cần phải sở hữu ngay cho mình một chiếc thẻ tín dụng bởi vì
sao? Bởi vì nó có rất rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là bạn sẽ
được chi tiêu trước trả tiền sau, bạn sẽ chỉ được chi tiêu vượt quá số
tiền bạn có trong tài khoản, tức là bạn sẽ được linh hoạt đúng không?
Và nếu như trường hợp bạn thanh toán đúng hạn, đầy đủ toàn bộ số
tiền bạn chi tiêu trong kỳ, thế bạn sẽ không mất một loại phí. Loại sốt
nào phát sinh miễn phí hoàn toàn? – thứ nhất, cái phí chuyển đổi ngoại
tệ nếu chưa bạn thanh toán= tiền đô đúng không? Ngoài ra thì mình sẽ
được hưởng các ưu đãi sau thì thông thường những cái thương hiệu
thẻ tín dụng này thì bao giờ họ cũng liên kết với các đối tác cung cấp
các sản phẩm dịch vụ? Ví dụ như nếu như mình sử dụng thẻ tín dụng
của Techcombank thì Techcombank nào họ liên kết với cả hệ sinh thái
của bin con mình học bên school thì mình được tích điểm mình đóng
học phí cho con thì mình thích điểm này, mình đi vin pơn mình được
tích điểm đi bệnh viện vinmec thì mình cũng được tích điểm mình được
giảm giá các loại thẻ tín dụng thường là sẽ được giảm giá. Thế thanh
toán, ví dụ như là mình thường xuyên đi grab thì các cái thẻ tín dụng họ
cũng có các cái chương trình giảm giá mình thường xuyên đặt đồ ăn
qua shopee food thẻ tín dụng cũng được giảm giá. Khi mày đi ăn hàng
thanh toán thì các đối tác, các cái nhà hàng mà liên kết với cái thương
hiệu thẻ tín dụng đó thì họ cũng sẽ có ưu đãi cho bạn hay là mình
thanh toán vé máy bay mình đặt phòng khách sạn đóng học phí cho
con đóng viện phí mình nhớ là hồi mình sinh bạn cún ở việt pháp thì
trường hợp nếu mà mình thanh toán viện phí= thẻ tín dụng thì mình sẽ
được giảm thêm 3 triệu. So với cái số tiền miễn phí thông thường, nếu
như mình không sử dụng site, ví dụ anh đoán thì đó là ví dụ để mọi
người thấy rằng là việc có một cái thẻ tín dụng thì nó có tác dụng rất
rất nhiều như thế nào rồi đúng không? Hoặc là một ưu điểm nữa của
tín dụng là sẽ có một số thể là họ có tính năng hoàn tiền, tức là khi mà
mình thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mà mình đã chi tiêu trong kỳ
cho ngân hàng. Thì mình không mất đồng nào mà mình còn được hoàn
tiền nữa cơ đó thì mình đang sử dụng cái thẻ này của htc thì nó cũng là
cái loại thẻ hoàn tiền đấy, thậm chí được coi là một trong những thu
nhập thụ động của mình trong tháng. Bởi vì mình chẳng mất gì cả
mình. Chi tiêu dùng thẻ tín dụng chi tiêu trả đầy đủ vào thời hạn đó và

mình được ngân hàng tặng thêm cho một số tiền gọi là xuất sắc đúng
không? Dễ dàng trong việc thanh toán các cái giao dịch nước ngoài,
thanh toán giao dịch online ờ mình thì là một người thường xuyên mua
các cái app họ. Nhà anh là con thường xuyên mua các cái app phục vụ
công việc của mình và tất cả những giao dịch đó mình phải thực tiễn
qua website và= đồng tiền đô. Vì vậy, nếu như mà mình không sở hữu
cho mình một chiếc thẻ tín dụng thì tất nhiên rằng là mình không thể
thực hiện được các cái giao dịch, mua sắm đó tất nhiên là cái việc mà
bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán qua các website thanh toán
tiền đô. Theo đó, online ấy thì nó cũng sẽ có tiềm ẩn một số các rủi ro.
Thế thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào để có thể hạn chế?
Muốn ăn cái gì đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi đó của mọi người ở phần
cuối của video này. Nhá, phần tiếp theo của video này thì mình sẽ tính
cho mọi người bởi vì là mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái lãi
suất phát sinh và cái phí chậm trả mà bạn phải trả. Trong trường hợp
bạn không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền trong ngân hàng vào
kỳ thanh toán thì bạn sẽ phải chịu cái áp lực trả nợ rất lớn và điều đó
mình khuyến khích mọi người sử dụng thẻ tín dụng một cách thông
minh. Mình không sử dụng thẻ tín dụng khi mà mình không có đủ
lượng tiền mặt để thanh toán toàn bộ vào cái ngày đấy ạ. Sao kê của
ngân hàng đây là file excel mà mình đã tính toán cho mọi người 2
trường hợp, một là mọi người thanh toán hết số dư tối thiểu đúng hạn,
thanh toán hết số dư tối thiểu, tức là mọi người hiểu nhé đến cái kỳ sao
kê, ví dụ này, dư luận cuối kì của mình này là 9 triệu này. Thì đáng ra
nếu mình trả hết 9 triệu vào cái ngày đến hạn thanh toán là ngày ngày
2 tháng năm. Thì mình sẽ chẳng mất đồng nào cả, mình sẽ được miễn
phí hoàn toàn cả lãi suất cả phí. Nhưng không mình chỉ trả tối thiểu ở
đây theo quy định. Ví dụ là mình phải trả tối thiểu 20% dư nợ trong kỳ
nhá thì mình chả có 1.000.008 thôi thì cái phần còn lại cái phần
7.000.002 còn lại thì mình sẽ phải chịu lãi suất. Thế thì tính toán như thế
nào? Thì đây mình giả định là cái suất thẻ tín dụng là 30% phí chậm trả
là 4%. Đối với chậm này, mình thanh toán hết số dư tối thiểu đúng hạn
thì mình không bị tính cái phần phí chậm trả thì mình sẽ chỉ quan tâm
đến cái lãi suất thẻ tín dụng này thôi. Quan tâm đến cái trường này thôi
thì mình đã giả định là dư luận của key của mình là 9 triệu, số tiền tối
thiểu bạn phải trả là 1.000.008.
Hướng dẫn đăng nhập sử dụng Zalo Web để chat zalo nhanh nhất

Thế mà bạn phải trả vào ngày 2 tháng năm là cái ngày đến hạn cuối
cùng thì ví dụ đến ngày 2 tháng năm thì bạn thanh toán 2 triệu, tức là
bạn chỉ trả nợ một phần cái nọ của mình thôi, mình nó tận 9 triệu nhà
mình chỉ có 2 triệu thôi nhưng mà mình vẫn chả hơn cái số tiền tối
thiểu thì mình không bị tính cái phí chậm trả, mình chỉ bị tính lãi suất
thôi thì với các cái thông số như thế này thì mình đã tính ra cái lãi bạn
phải trả. Cho cái kì sau á thì mình sẽ phải trả thêm gần 500.000 tiền lãi
cho cái khoản mà mình không trả hết đấy. Mình dư luận của mình 9
triệu mình chị thanh đang có 2 triệu thôi thì dẫn đến phát sinh là số tiền
lãi bạn phải trả thêm là gần 500.000. Số tiền này là tương đối lớn đúng
không? Trường hợp thứ 2. Là nếu như mà đến cái số dư tối thiểu mình
cũng không thanh toán là đúng ạ, thì trường hợp này thì mình sẽ ngoài
cái. Việc là mình phải chịu cái lãi suất thẻ tín dụng thì mình phải chịu
thêm cái phí chậm chạp ở đây. Mình ví dụ là 4% nhá, nếu như đến ngày
2, 2 hàng 5 bạn chỉ thanh toán được 1.000.002 thôi, tức là thiếu 600.000
so với yêu cầu ngân hàng thì sao thì lãi bạn phải trả thêm trong kỳ là
480.000+ phải trả thêm phí chậm trại là 20 tư nghìn thì tổng+ là bạn
phải trả 505.000 cho cái việc mà bạn thanh toán không hết cái số dư tối
thiểu= cái ví dụ này. Thì mình đã chứng minh cho mọi người thấy là nếu
như mọi người không thanh toán đầy đủ, đúng hạn vào cái ngày 2
tháng năm là cái ngày đấy là anh toán theo yêu cầu ngân hàng ấy. Thi,
bạn sẽ phải chịu một cái áp lực trả nợ rất lớn. Ngoài ra, việc bạn thanh
toán không đúng. Hạ vũ trang thứ 2 này thì bạn sẽ còn bị rủi ro nữa là
nó ảnh hưởng đến cái xếp hạng tín dụng. Thực ra thẻ tín dụng họ cũng
tính là một khoản vay và việc bạn thường xuyên. Trả nợ không đúng
hạn sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của bạn và nó sẽ ảnh hưởng
đến khả năng tiếp cận các cái khoản vay khác. Ví dụ như bạn có nhu
cầu vay mua ô tô, nhu cầu vay mua nhà trong thời gian tới mà việc là
bạn đã có lịch sử sử dụng thẻ tín dụng lịch sử nợ xấu ấy thì nó sẽ ảnh
hưởng rất nhiều và hoặc là bạn sẽ không thể tiếp cận được khoản vay
đó, hoặc là bạn sẽ phải chịu một cái lãi suất cao hơn lãi suất thông
thường do là cái lịch sử tín dụng của bạn nó không tốt, phát sinh từ
việc bạn chậm chạp tín dụng. Thì ổng chững lại là nếu như mà bạn
thanh toán đầy đủ, đúng hạn thì việc đấy nó lại rất tốt vì là nó sẽ gia
tăng cái điểm xếp hạng tín dụng của bạn từ ngân hàng. Bạn trở thành
một người rất uy tín, bạn trả nợ đúng hạn, đầy đủ với thẻ tín dụng thì
việc đấy lại giúp cái việc tiếp cận các cái khoản máy khác thì nhà vay

mua nhà, vay mua ôtô hay là vay kinh doanh của bạn nó trở nên dễ
dàng hơn. Thế thì một cái nội dung quan trọng nhất của video này,
mình nghĩ là như thế, đó là làm thế nào để hạn chế các rủi ro phát sinh
khi mà mình sở hữu trong tay mình một chiếc thẻ tín dụng? Rủi ro khi
mà sử dụng thẻ tín dụng, nó rất là hiện hữu bởi vì sao? Bởi vì là bạn
đang có cho mình một cái hạn, mức tín dụng nó lớn hơn cái số tiền bạn
đang có, vì vậy bạn hoàn toàn có thể rủi ro mất cái số tiền này nếu như
trường hợp bạn làm mất thẻ hoặc làm mất cái thông tin ở trên thẻ thì
làm thế nào để hạn chế cái gì trong đó. Một là bạn sẽ chỉ giao dịch tại
các cái website uy tín 2 anh là tránh thực hiện các cái giao dịch mua
sắm trực tuyến= thẻ tín dụng khi mà bạn sẽ được sử dụng wifi công+ 3
là tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin nhạc số otp
cho người lạ vào những người không tin tưởng 4 là hết sức cẩn trọng.
Thứ nhất, vào các cái đường link từ email lạ, các cái đường link mà
những cái người bạn bạn không tin tưởng những người bạn không
quen biết gửi cho bạn 5 là thường xuyên kiểm tra sao kê để phát hiện
những cái giao dịch nghi ngờ các giao dịch bất thường hoặc là bạn nên
cài cái ứng dụng là báo cái biến động thanh toán rồi là rút tiền rồi là các
cái biến động phát sinh liên quan đến tín dụng của bạn. Báo biến động
qua cái tin nhắn. Và cuối cùng là mọi người phải thường xuyên kiểm tra
cái ví dụ của mình. Để mọi người có thể kịp thời phát hiện nếu trường
mình bị mất hẹn thì mình phải thực hiện các cái cách để có thể đóng
thẻ ngay. Mình sẽ liên hệ với ngân hàng hoặc là có thể đóng hệ trực
tiếp qua các cái app, các ngân hàng đó. Và cuối cùng thì mọi người sẽ
hỏi mình là nên sử dụng thẻ của ngân hàng nào thì cái câu trả lời này
thì sẽ rất rất khó trả lời vì trên thị trường có rất là nhiều loại thế hệ. Ví
dụ của rất nhiều ngân hàng và một cái loại thẻ tín dụng nào họ cũng có
ưu điểm riêng để mình có thể cân nhắc phụ thuộc vào cái nhu cầu của
mình. Thế thì gần đây thì mình ngoài sử dụng để dùng htc thì mình
cũng có sử dụng thêm thẻ tín dụng của Techcombank thì Techcombank
cũng là một trong những ngân hàng mà. Đi đầu trong cái việc mà phát
triển ngân hàng số và cái ứng dụng công nghệ thông tin. Trong hoạt
động ngân hàng, nó ứng dụng rất là tốt thì mọi người hoàn toàn có thể
tải app mbbank và apply mở thẻ tín dụng online. Nó cũng rất là tiện lợi
và những cái lợi ích của cái thẻ này mình thấy cũng rất là ok. Hạn mức
cũng ok và các cái loại phí lãi suất cũng rất là ổn thì mọi người có thể
vào app của Techcombank để tham khảo cái sản phẩm mở thẻ tín dụng

online rất là thuận tiện này. Nhá hy vọng rằng là sau video này thì mọi
người sẽ đủ tự tin để có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc thẻ tín
dụng. Tận dụng tối đa những cái ưu điểm mà cái thẻ tín dụng mang lại
cho mình. Và hãy có một cái kế hoạch để có thể trả nợ đầy đủ toàn bộ
dư nợ thẻ tín dụng trong kỳ vào ngày đến hạn thanh toán để không bị
k phải những cái nhược điểm mang thể dùng mang lại, đồng thời có
những cái cách để hạn chế tối đa các cái rủi ro liên quan đến thẻ tín
dụng. Nếu như bạn cảm thấy nó hữu ích thì nhớ cho mình một like và
đừng quên đăng ký kênh của mình, mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mà
mọi người cần biết liên quan đến vấn đề tài chính gia đình, cảm ơn mọi
người đã dành thời gian theo dõi video, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản Từ A-Z (F0 phải biết)
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Thẻ tín dụng là gì? Sử dụng thẻ

Phiếu Trái Phiếu Là Gì, Có Nên Đầu Tư tín dụng hiệu quả và an toàn 
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,
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