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Xin chào các bạn. Hiện nay, nhiều người còn đang nhầm lẫn hoặc là
chưa rõ về thẻ ATM, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thì ở video này mình sẽ
giới thiệu để các bạn hiểu hơn về điều này. Thì trước hết nói về thẻ ATM
thì ATM. Đây là cái tên gọi chung của cái hình thức thanh toán không
cần dùng tiền mặt và cái hình thức thanh toán không cần tiền mặt này
được thực hiện qua một cái thiết bị ngân hàng tự động giao dịch với

Bài viết mới


khách hàng, tức là cái máy giao dịch tự động như vậy là thẻ tín dụng
hay thẻ ghi nợ. Nó là một dạng của thẻ ATM. Trẻ mà các bạn công
nhân, công chức lao động phổ thông chúng ta đang dùng để rút tiền ở
các cây atm thì đó là thẻ ghi nợ, thẻ ghi nợ nội địa mà các bạn vẫn đang
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lầm tưởng mỗi nó là thẻ ATM và như vậy thì tất cả các cái loại thẻ có
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chức năng thanh toán không cần dùng tiền mặt như là thẻ ghi nợ. Thế
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rồi thẻ trả trước hay thẻ tín dụng vân vân thì đều là thẻ ATMOK. Như
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vậy là mình nói với cái giới thiệu với các bạn về thẻ ATM, thế còn cái
loại thứ 2 đó là thẻ ghi nợ. Là gì thì thẻ ghi nợ thường được gọi với tên
tiếng anh là debit card, debit card, thẻ được làm từ chất liệu= nhựa và
được dùng để thực hiện nhiều chức năng, ví dụ như là rút tiền mặt
thanh toán hay là chuyển khoản vân vân thì đây là một cái hình thức
thanh toán thay thế tiền mặt rất là phổ thông hiện nay. Thẻ ghi nợ được
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liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn. Theo đó thì số tiền có trong
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thẻ là bao nhiêu thì bạn dùng bấy nhiêu đấy nhé. Các bạn lưu ý cái đặc
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trưng của cái thẻ ghi nợ có nghĩa là cái. Số tiền có trong thẻ là bao
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nhiêu thì các bạn được dùng bấy nhiêu thôi là giống như là cái điện

dùng thẻ nào

thoại thuê bao trả trước của các bạn ấy. Nó khác với hình thức chi tiêu
trước rồi mới trả tiền sau như là thẻ tín dụng và hiện nay thì đa số ngân
hàng, các ngân hàng ấy thường kết hợp cả 2 cái thao tác. Đó là mở tài
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khoản và mở thẻ này. Khi mà bạn mở tài khoản lần đầu thẻ ghi nợ thì
có 2 loại, đó là thời ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế. Thế thì thẻ ghi
nợ nội địa thì đây. Đây cái loại này đây các bạn đấy đây, nó là nó là cái
loại mà chúng ta công nhân đấy, các bạn, công nhân, các bạn lao động
phổ thông, công nhân viên chức vân vân thì đang dùng rất là phổ biến
thì đấy cái loại thẻ này là cái thẻ ghi nợ nội địa. Ở đây, các bạn này là cái
loại loại này ý nó có cái phạm vi sử dụng gói gọn trong quốc gia. Bạn
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có thể sử dụng cái loại thẻ này để thanh toán khi mua hàng ở các siêu
thị. Thế rồi à các cái nhà hàng, các cái điểm cung cấp dịch vụ thế rồi
mua sắm online vân vân với điều kiện là những cái cửa hàng hay dịch
vụ này phải ở trong nước và tùy theo chính sách của từng ngân hàng
cung cấp thẻ mà mức phí sử dụng thẻ ghi nợ nội địa sẽ khác nhau.
Nhưng thường thì mức phí nó nó rất là ít hoặc là miễn phí. Thế còn cái
loại thẻ ghi nợ quốc tế, ví dụ như cái loại này có cái chữ visa đây thì
cách sử dụng nó tương tự như là thẻ ghi nợ nội địa, nhưng cái phạm vi
sử dụng nó lớn hơn. Ở mức toàn cầu đấy và cái thẻ ghi nợ quốc tế này
thì các bạn có thể sử dụng ở trong nước được và rút tiền ở atm trong
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nước và thực hiện các cái giao dịch ở trong nước vẫn OK. Khách hàng
sử dụng thẻ quốc tế thì sẽ phải chịu một cái khoản phí nó nhất định và
nó cao hơn là cái thẻ ghi nợ nội địa. Thế thì nói về cái ưu nhược điểm
của cái loại thẻ ghi nợ thì các bạn có thể thấy là về cái ưu điểm, cái ưu
điểm trước hết ấy. Đó là cái thẻ ghi nợ, nó có cái quy trình, thủ tục làm
thẻ rất là đơn giản và nhanh chóng thì các bạn chỉ cần mang căn cước
công dân hoặc là mang cmnd của mình. Đến chi nhánh ngân hàng, bạn
chọn phát hành thẻ và làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng là

Tâm sự
Thông tin quy hoạch
Thủ thuật
Trợ giúp
Ứng dụng

OK đấy, cái phí sử dụng của thẻ ghi nợ thì nó cũng rất là thấp thôi.
Thông thường thì thẻ ghi nợ nội địa thì phí tiền mặt mà rút tại cây atm
thì nó chỉ từ 1000 đến 3000. Thế còn với cái thẻ ghi nợ quốc tế thì phí
rút tiền mặt ý thì nó khoảng từ 8000 đến 10.000 cái. Ưu điểm tiếp theo
của thẻ ghi nợ ấy là nó có cái tính năng chuyển khoản đối với cái tính
năng chuyển khoản này thì thì cái thẻ tín dụng thì không có tính năng
này đấy, bạn thì dễ dàng chuyển khoản cho người thân, bạn bè, đối tác.
Còn những cái thao tác nhanh chóng ngay tại các cây atm ở hoặc là ở
cái phần mềm internet banking hoặc là cái ứng dụng smart banking ở
trên điện thoại phải là các bạn chuyển được tiền chuyển tài khoản đấy.
Cái ưu điểm tiếp nữa là bạn quản lý được cái chi tiêu thanh toán mà
không sợ bị vung tay quá trán thì bên cạnh đó thì cái thẻ ghi nợ nó
cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như là cái nhược điểm thứ nhất là
các bạn dễ bị mất tiền oan vào các cái giao dịch xấu, nếu mà chủ thể để
mất mã pin hoặc là mất mật khẩu. Thế rồi cái nhược điểm nữa là. Cái
hạn chế của thẻ ghi nợ á ấy còn rất được hưởng rất là ít những cái
chương trình ưu đãi và dịch vụ quà tặng từ cái ngân hàng mà phát hành
thẻ ạ ghi nợ đấy. Thế còn cái thứ 3 cái? Nội dung thứ 3 là các bạn hiểu
về cái thẻ tín dụng thì thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng nó có cái tên
tiếng anh là crassiceps cạc, là cái loại thẻ cho phép khách hàng thanh
toán mà không cần có tiền trong thẻ. Nói cách khác thì đây chính là
một cái hình thức vay tiền của ngân hàng. Để thanh toán trước và tới kỳ
hạn thanh toán chủ thẻ có nhiệm vụ phải trả tiền lại đầy đủ cho ngân
hàng. Đấy nói cho dễ hiểu thì các bạn có thể hiểu ví dụ như thế này,
bạn ra ngân hàng, bạn vay tiền và nhìn vào cái thu nhập của bạn mà
ngân hàng người ta cho bạn vay. Ví dụ như không quá 500 triệu thì cái
500 triệu này nó gọi là cái hạn mức tín dụng đấy các bạn ạ. Và thay vì
đưa cho các bạn 500 triệu tiền mặt thì ngân hàng họ làm cho bạn một
cái thẻ tín dụng và bạn có thể cầm cái thẻ tín dụng này. Để chi tiêu



không quá 500 triệu và tiêu bao nhiêu thì trong vòng 45 ngày, một số
ngân hàng có thể đến 50 5 ngày bạn phải trả cái số tiền đã tiêu cho
ngân hàng và quá 45 ngày mà bạn không trả được thì các bạn sẽ bị tính
lãi đấy. Như vậy là có thể nói là cái thẻ tín dụng là một cái phương thức
thanh toán thông minh, một cái hình thức vay ngân hàng vô cùng ưu
đãi so với các cái hình thức vay khác ấy, bạn có thể sử dụng cái thẻ tín
dụng để mà thanh toán mua sắm, giải trí hoặc là du lịch vân vân một
cách nó rất là tiện ích mà nó không cần phải mang theo tiền mặt, nhất
là khi mà các bạn đi du lịch. Các bạn đi công tác ở nước ngoài và cũng
không cần đổi ngoại tệ thẻ tín dụng các bạn ạ thì nó cũng lại có 2 cái
loại thẻ tín dụng, đó là thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng quốc tế. Đối
với thẻ tín dụng nội địa thì với cái loại này thì các bạn chỉ có thể sử
dụng để thanh toán trong phạm vi quốc gia. Thế còn cái thẻ tín dụng
quốc tế thì các bạn có thể thực hiện thanh
Thế giới di động là gì? thông tin về thegioididong
toán cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước thì đều thanh toán được đối với
cái thẻ tín dụng quốc tế. Thế thì về nói về cái ưu điểm và nhược điểm
của thẻ tín dụng thì các bạn có thể thấy nó như thế này về cái ưu điểm
ấy. Cái điểm thứ nhất là khách hàng sở hữu cái thẻ tín dụng thì nhận
được rất là nhiều cái chương trình ưu đãi, ví dụ như là tích điểm đổi quà
hoặc là nhận giảm giá từ các đối tác liên kết với ngân hàng vân vân, cái
ưu điểm thứ 2 là với cái thẻ tín dụng thì bạn có thể kiểm soát thanh
toán và chi tiêu hàng tháng, nó dễ dàng nó được thể hiện ở chỗ, đó là
hàng tháng thì ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn một cái bản sao kê chi
tiêu ngay lập tiền dựa vào đó thì khách hàng có thể chủ động chi tiêu
nó thông minh hơn, nó cân đối tài chính ấy của mình hơn trong cái
khoảng thời gian tiếp theo. Đấy và cái ưu điểm nữa là hiện nay thì nhằm
bảo mật thông tin và phòng tránh những rủi ro cho khách hàng thì khi
sử dụng thẻ tín dụng ý thì đa số các ngân hàng đều hướng tới áp dụng
những cái công nghệ bảo mật tiên tiến. Nếu mất thẻ thì bạn chỉ cần yêu
cầu ngân hàng phát hành thẻ khóa cái tài khoản ngay lập tức qua một
cái cuộc gọi điện thoại= vào cái số lóng của ngân hàng là OK. Tuy
nhiên, bên cạnh đó thì cái thẻ thẻ tín dụng ý nó cũng có những cái
nhược điểm đó là cái nhược điểm đầu tiên của thẻ tín dụng, đó là thẻ
tín dụng. Nó không có cái tính năng chuyển khoản, điều này thì sẽ gây
bất tiện cho chủ thể. Đấy, cái nhược điểm thứ 2 là chủ thẻ tín dụng thì



sẽ dễ bị rơi vào cái tình trạng nợ nần, tức là dễ bị vung tay quá trán
trong những cái lần mà mà mà vung tay quá mức đấy. Bởi vậy thì trước
khi quyết định mua một cái món hàng hay là chỉ tiêu, cái gì thì các bạn
phải hết sức lưu ý cái nội dung này. Một cái nhược điểm nữa của thẻ tín
dụng, đó là với mỗi lần rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thì một số ngân
hàng sẽ áp dụng cái phí rút tiền. Và không chỉ vậy là sau 45 ngày, nếu
mà bạn không thanh toán đủ cái số tiền nợ theo. Quy định thì các bạn
sẽ phải chịu thêm cái lãi suất khá là cao, bởi vậy là các bạn lưu ý là chả
cái lợi cho nó đúng hạn, nếu mà các bạn sử dụng thẻ tín dụng thì đấy
thì hôm nay là cái video này tớ đã phân biệt và khái quát cho các bạn
hiểu thêm về thẻ atm là gì? Thẻ tín dụng là như thế nào? Thế rồi là thẻ
ghi nợ là ra làm sao?
4 Bước dùng luật hấp dẫn khiến người ấy nói câu mà bạn muốn nghe
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