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Làm cho một công ty chuyên phân tích thị trường bất động sản có thu
nhập khá cao. Anh minh mới đây đã mua 3 căn hộ nhỏ, mỗi căn 28m
vuông tại một dự án để đầu tư. Lý do khiến anh đầu tư mạnh tay như

Bài viết mới

vậy là bởi tại dự án này, chủ đầu tư phối hợp với ngân hàng cho vay trả

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

góp lên tới 35, 5. Tính ra, mỗi tháng anh phải trả khoảng 12 triệu cả gốc

Vay mua nhà như thế

lẫn lãi cho cả 3 căn hộ ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 5 đầu và

nào

kéo dài thời gian vay lên 3 lăm 5. Đối với những người người trẻ như
mình và nó cũng sẽ giảm cái áp lực tài chính ở những 5 đầu tiên. Và với
số vốn chỉ từ 10% đã có thể ký hợp đồng mua bán và vay ngân hàng thì

mình hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ anh mình tính toán. Khi dự
án hoàn thành, anh có thể cho thuê căn hộ nhỏ của mình, đặc biệt cho
khách nước ngoài với giá khá cao, mỗi tháng có thể lên tới 7 đến 10
triệu đồng một căn. Anh sẽ dùng chính số tiền này để trả gốc và lãi cho

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN
HÀNG GIẤU KÍN

ngân hàng, tức là lấy căn hộ để nuôi con hộ. Theo đại diện ngân hàng

phân biệt thẻ tín dụng và

Techcombank, việc vay mua nhà trả góp phổ biến tại nhiều nước. Ví dụ

thẻ ghi nợ – cuộc đại

ở Singapore, con số này là 80 đến 90%. Ở mỹ, người dân hầu như đều

chiến của visa và

mua nhà trả góp. Đặc điểm chung của các nước là đều có thời gian vay

mastercard kinh tế nhập

trả góp dài. Còn ở Việt Nam, mua nhà trả góp cũng đang tăng. Gần một

môn

nửa số người đi mua nhà hiện nay là vay trả góp thì sau khi làm việc với
chủ đầu tư cũng như là thấy nhu cầu của khách hàng thì còn rất là
nhiều những người, những khách hàng trẻ, những gia đình trẻ, họ có
những nguồn thu nhập ổn định. Thì chúng tôi thiết kế cái phương án
niên kim trả gốc lại váy đều hàng tháng và thời gian kéo dài có thể đến
35 5 giúp cho khách hàng rất chủ động. Với phần

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

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: Vay mua nhà như thế nào
tài chính của mình, các giải pháp tài chính, nó khá là ưu việt. Nó sẽ là
gì? Một khách hàng có thể sau khi cái thời gian ân hạn gốc lại thì khách
hàng có thể là vay thêm khoảng thời gian tối đa nó rơi tầm khoảng 35 5
chia nhỏ ra thì cảm giác như khách hàng nó cảm thấy cái bài toán tài
chính nó nhẹ nhàng hơn. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, nếu vay
mua nhà trả góp, tổng chi phí trả lãi ngân hàng không nên chiếm quá
40% thu nhập hàng tháng. Việc kéo dài thời gian vay lên tới 35 5 khiến
cho số tiền phải trả hàng tháng được chia nhỏ ra, không tạo gánh nặng
cho người mua nhà. Trong nhiều trường hợp, số tiền này còn thấp hơn
chi phí đi thuê nhà đắt đỏ tại thành phố hiện nay.
Luật kinh doanh bất động sản mới nhất? những điều cần biết

Chuyên mục
Bán hàng
Báo chí
Biểu mẫu
Giá bất động sản
hướng dẫn
Mua bán nhà đất
Mua sắm
Ngân hàng
phòng trọ công nhân

 Đừng gửi tiết kiệm ngân hàng: 10 Hội sắp 30 thời nay: Thích “tiền đẻ
lời mách nước khiến bạn kiếm nhiều ra tiền” vay nợ mua nhà cũng
tiền hơn

chẳng sao 

Tâm sự
Thông tin quy hoạch

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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