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Tìm kiếm …

Xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay mọi người khỏe không, hôm
nay là ngày thích, hôm nay là ngày đầu tuần ngày thứ 2 đối với mình
cũng biết hôm nay là thứ mấy nữa. Đối với mình thử nào cũng như thế
nào hết? OK rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái sự lợi hại
của có thẻ tín dụng hoặc các bạn biết rồi có thẻ tín dụng mà đây là nó
sẽ tín dụng. Này nhưng mà tín dụng thẻ tín dụng là như thế nào? Rồi

Bài viết mới



cái thẻ bình thường là như thế nào? Còn thẻ tín dụng là như thế nào và
tại sao mà có thẻ tín dụng thì nhiều người người ta thích xài thẻ tín
dụng và nhiều người người ta sợ à? Tại sao người ta rất là sợ có thể tín
dụng? Thì mình có rất là nhiều thẻ tín dụng hay các bạn ha ờ này. Đây
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. OK còn nghe rõ không biết nghe bạn nói không rõ. Các bạn tiếng ok
không? Cái áo cũng nghĩ là ngoài nữa rồi anh em nghe tiếng ok không
ok? Mình bắt đầu vào phần chia sẻ không. Hôm nay mình sẽ nói những
cái điều mà. Tốt những cái điều mà khi mà tốt khi mà bạn sử dụng đòn
bẩy tín dụng của tiền của ngân hàng và mình sẽ nói cho các bạn khác
đằng sau của những cái nhà băng như thế nào? Roday OK, anh em
nghe được chưa? Những cái nhà ban là mình đem Xem xét lại với anh
em nghe rõ không nên còn nhỏ. Tai nghe tiếng OK không còn nhỏ,
không hay là nó OK rồi. Các bạn đánh máy cho mình, biết đi rõ hay là
OK thì mình bắt đầu bắt đầu vào mình cũng muốn là nó nhỏ. OK anh
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em lên đầy đủ chưa? 500 anh em. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha, các

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

bạn không có cùng comment thì mình cũng không biết là OK chưa thôi.

tín dụng và thẻ ghi nợ

Mình bắt đầu đi mình nghĩ cũng OK rồi. OK dory OK cái thứ nhất nha
hôm nay là gồm có 2 phần, cái thứ nhất là tốt khi mà bạn sử dụng
những cái thẻ tín dụng ra thẻ tín dụng này cũng có thẻ đen nè ở Việt
Nam, đẻ đen thì những cái điều bí mật ở đâu có thể ở đây là gì? Lát nữa
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là sẽ có phần 2/2 sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu à những cái
tuyệt chiêu thì cũng có rất là nhiều bạn, ví dụ như Trung Việt nè. Việc nó
đã chia sẻ của bạn rất là nhiều rồi, hôm nay mình cũng chia sẻ lại những
cái mà mình biết để coi. Còn bây giờ chiêu hay khác không ok rồi
những cái mà mình đã ứng dụng mình làm được rồi thì hi vọng là các
bạn cũng bắt chước mình. Ha bạn là theo mình và cái cái thứ nhất. Nếu
mà trong túi bạn không có còn đồng nào hết ha. Ví dụ như trong túi
bây giờ, hiện nay đồng chí mình không còn đồng nào hết à à? Không
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còn đồng nào hết mình chỉ còn mấy tờ tiền mà người ta cho mình để
làm kỷ niệm thôi à thì mình không có xài mấy tờ tiền này a tiền mặt bây
giờ mình hết rồi à bây giờ sao? Thì mình hết tiền rồi mà sao cả? Mình
muốn mua gì ăn uống làm sao để mua vậy đúng không? Bây giờ mình
muốn mua thì mình uống mà muốn đi ăn à, tiền đâu mà ăn à? Ở Việt
Nam thì cái phong trào, cái cái cái cái cái, cái cách của các bạn là xài tiền
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mặt quen rồi. Nhưng bây giờ các bạn mới tập quà qua xài thẻ bài thẻ
nó, nó có tác dụng gì? Thứ nhất, á. Không có một cái người nào, cho dù
cha mẹ, các bạn, anh chị em, bạn bè của bạn luôn cho các bạn mượn
tiền mà gọi là học, không có người thân nào cho bạn tiền mà không
cần hỏi không cần nói à hay mượn tiền bạn khi bạn hỏi 3 mẹ bạn tiền 3
mẹ bạn hỏi là 3 mày mượn tiền mày lấy đi làm gì vậy xin tiền để làm gì?
Bạn bè nó mượn tiền để làm gì vậy mày cứ đi chơi không anh chị em cô
chú gì, bác cũng hỏi bạn lý do á chỉ có cái thằng freecad, nó không bao
giờ hỏi bạn cái gì hết, các bạn ah mình muốn xài thì xài đi, nó không
cần hỏi. Hà Tiên đấy à tiến? Lúc này nhiều lắm à, 5 chục triệu
100.000.200 triệu lít hiện giá tới phần mình, mình chỉ các bạn mình
hướng dẫn các bạn build như thế nào cho cái này tốt hơn OK rồi OK thì
bây giờ cái nhất á là không có ai cho bạn mượn tiền mà không cần hỏi
đâu nào đâu, chỉ có nhà bạn thôi. Do đó, trong túi bạn không có tiền
nhưng cái thể này gọi là có thể tín dụng nó khác với cái thẻ mà thẻ bình
thường, bạn dùng á thẻ tín dụng thì sao là trả sau mà bạn không cần
phải có tiền mà bạn chỉ cần tính tính là như bạn. Cái giữ tính của bạn á.
Sự tín nhiệm á để cho cái thẻ cái ngân hàng đó cho bạn xài à tùy theo
cái cái khả năng tài chính của bạn à với mình thì nó sẽ cho 200.000.300
triệu, 500.000.001 tỷ. Nhưng những người khác thì người ta cho ít à? Đó
là tùy theo các bạn ha OK rồi OK thì cái thứ nhất các bạn có thể
comment cho mình cái lợi ích thứ nhất. Là các bạn có thể dùng tiền của
người khác, có thể là của nhà ban, có thể những cái công ty ví dụ như
mình mai mốt mình có thể mở một cái thẻ, một cái crack, một cái thẻ
cào như thế này. Mình nói ai các bạn bây giờ mình có công ty cả, các
bạn muốn không đăng ký đi mình cho các bạn hả à thì cái đó là mai
mốt là của mình. Nhưng mà giờ chưa có thì giờ bạn mượn ở nhà bạn đi
mình. Ví dụ chuyện tương lai thôi mà chắc không có đâu rồi. OK, cái thứ
nhất ha là bạn mượn tiền của người khác, bạn xài không cần phải hỏi
đó cứ mượn thôi à OK, bạn xài nhưng mà nhiều bạn sẽ hỏi với mình, ah.
Mượn cái sài sài xong cái nó cần trả không có có bạn. Ví dụ bạn mượn
10 triệu bạn xài ha bạn đi mua. Cái đồng hồ đấy à đi mua cái đồng hồ,
đi mua cái điện thoại đi mua cái gì cũng được 10 triệu à OK? Đi một cái
áo nasa này cho đẹp thôi cảnh rồi đi mua thôi thì nó sẽ có ngày giới
hạn mua các bạn à? OK, nó cho bạn 50 ngày trả nợ hoặc là 35 ngày,
nhưng mà đút thật là 53 ngày bạn mới cả à. Hôm nay, ngày một tháng,
tháng bảy à 53 ngày sau bạn mới cả. Ví dụ như vậy OK? Hôm nay là
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người ngày 13 tháng bảy thì sẽ là+ thêm 53 ngày nữa bạn mới trả a
không sao tui cứ thoải mái, đến 53 ngày sau tôi trả 10 triệu là được OK,
nhưng mà bạn mượn trăm triệu, 53 ngày sau bạn trả ông sao hết OK?
Nhưng nếu mà bạn không trả lời chuyện gì xảy ra à bạn không trả thì
nó sẽ tính thuế các bạn à bạn không trả phải không? Mai mốt, nó sẽ nói
à? OK, bạn không trả nó thì nó nói là bạn. Minimum payment có nghĩa
là sao? Nó kêu là bạn có thể trả cho nó tối thiểu là 500.000 thôi à, vậy là
còn còn 9 triệu rưởi bao giờ đã là 9 triệu giữa nó sẽ lấy lãi suất của bạn
à mà lãi suất của bạn một tháng bao nhiêu? A cái rica cá lãi suất của nó
mỗi 5 là khoảng từ 17% cho tới 22% tùy cái công ty OK các bạn. Bình
thường lãi ngân hàng mỗi 5 có 12% hoặc là 10% 11% lãi suất của cây
cam nó cao hơn rất là nhiều, nhưng các bạn đó tại vì sao đó thì các bạn
biết rồi đó, nó cho bạn mượn tiền má phải cho nó người ta lời chưa?
OK cái thứ nhất. Cái này sử dụng cho những người nào? Đây là các bạn
chuẩn bị nghe nè những cái người mà giống như các bạn chuẩn bị khởi
nghiệp ha, bây giờ mình ví dụ nha mấy bạn khởi nghiệp, sao bạn không
có tiền bây giờ mượn ai cũng cho bạn cũng thử à? Ok, bây giờ làm sao
ta bây giờ bạn khởi nghiệp đúng không? Bạn không có tiền trong túi
giống như mình nãy mình nói không có tiền trong túi OK, bây giờ mình
muốn mua cái điện thoại iPhone không phải mình mua để mình kè mua
để mình show off, không phải mình mua cái điện thoại này để mình gọi
cho nó sang chảnh, không có mình mua cái điện thoại mà cái này là cái
này điện, điện thoại cũ sang máy mới không bị bể ra bạn nào đó OK,
bây giờ mình muốn mua đồ cũ. Mình là người biết nghề sửa điện thoại
mình. Ví dụ nha à, bây giờ tôi muốn em muốn khởi nghiệp với cái nghề
mua bán điện thoại cũ à? OK thì bây giờ tiền đâu bây giờ tôi đi ra, tôi
mua những cái điện thoại cũ như thế này. Tôi dùng cái credit card của
tôi, dùng cái thẻ tín dụng của tôi mua à cái này, ví dụ như bán là 10
triệu à, tôi đi mua cái điện thoại 10 triệu, vậy tôi có thể bán được
11.000.012 triệu ha. Bây giờ tôi cũng có 10 triệu trong tay để mua sao
thì tôi dùng thẻ đó dùng thẻ mua mua xong gì nữa, mua xong rồi bán
được 11 12 triệu, tôi lời được rồi xong tui trả lại thẻ a, tôi có lời rồi. Đã
cho trả cho anh à, còn nếu mà không muốn trả à ok, chưa tới ngày
đúng không? Chưa tới hạn đúng không à? Tôi đi mua cái điện thoại
khác, tui bán tui kiếm thay mặt 1 2 triệu nữa, càng bán càng nhiều. Mỗi
lần bạn cứ mua bán mua bán nhiều cái giao dịch như vậy là cái số tiền
bạn cứ tăng lên tăng lên à? Lúc đầu mình không có đồng nào hết,

nhưng mà qua một giao dịch, mình nói một giao dịch= lời. 1.000.002 à
bạn có một túi một triệu giao dịch số 2, ví dụ như bạn giỏi hơn bạn đời
2 triệu là bạn có 3.000.002 số 3 bạn có thêm 2 triệu nữa là bạn có 5
triệu rồi tiếp tục tăng lên tự nhiên từ con số không mà bạn có được
5.000.010 triệu 2 chục triệu. Từ đầu từ cái vốn của người khác, bạn đâu
có vốn đâu, bạn làm gì có tiền mà mua cái này à? OK, thôi, các bạn thấy
không đó, cái này là cái rất là hay của creta. Để mình cho các bạn thêm
một cái ví dụ nữa nha. Ờm. Có những người học viên của mình, họ
không có tiền để đi mua những cái đồ để người ta làm SVNBOK làm
kinh doanh homestay and p hoặc là người ta không có tiền để mua
những cái quần, cái áo hoặc mua chip. Những cái hàng của úc về Việt
Nam để bán hoặc là từ mỹ về từ mỹ, từ úc từ nhật để mà về Việt Nam
bán hỏi làm cái gì tèn ten đây có thể crack à khó ra ngoài họ cà thẻ cà
cà, cà, cà, cà mua gửi về à? OK, gửi về nhà bán bán xong rồi đưa tiền
đưa tiền truyện. Hôm nay tôi đã 50 ngày luôn mà. Chị lo còn các bạn,
các bạn làm RIP à cái gì mình nói bạn nghe đi mua à, mua mền mua gói
mua bán, mua ghế giống như bà này mua= mua về xài về xong rồi cho
người ta thuê ở and p một k 53 ngày mới tới hạn trả à? Có gì xảy ra
53.000 nếu nếu. Nếu mà 53 ngày mà tôi làm kinh doanh homestay b
không thành công thì tôi có thể đem những cái bàn, cái ghế đó vẫn còn
receipt mà tôi đâu có sợ quần áo tôi hoặc là mấy cái mền rồi này nọ, tôi
để lại, nếu mà tính cái trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi sẽ mang lại tôi trả
lại cho công ty họ không sao hết chỗ đấy, mua thôi sao đâu có sai gì
đâu. Nhưng mà may quá mấy bạn đó kinh doanh thành công của bạn
bây giờ, mấy bạn đó có tới 5, 6 kn SB rồi. Chúc mừng các bạn đó đó hồi
nãy giờ mình mới nói có một cái thứ nhất là các bạn dùng dùng dùng
cái tiền của người khác, nó có lợi gì các bạn? À rồi OK? Số 2 số một các
bạn có thể đánh comment xuống dưới cho mình nha. Dùng tiền của
người khác có rất là nhiều cái điều tiện lợi của bạn khi mà bạn không có
tiền là bạn phải dùng tiền của người khác thôi mà bạn không muốn cho
người khác mà bạn cũng không cần phải có thêm hỏi ý kiến ai hết đó,
mẹ ơi, cho con mượn tiền 3 ơi cho con mượn tiền anh ơi bạn ơi, mày
mượn tiền làm cái gì nhức đầu lắm à? Mượn tiền của ngân hàng là tốt
nhất, OK, tôi muốn trả giờ nào chả nếu mà trả chậm trễ thì đóng phạt
vậy thôi rồi lợi nhuận thứ nhất. Gọi là điểm thứ nhất, OK, cái lợi điểm
thứ 2 là điểm thứ 2. Ha bạn nói nó nhỏ quá ha? Chắc mình bỏ luôn cái
bluetooth này ra quá nên mình coi mình nói to không? Tắt bluetooth

luôn. Rồi OK, các bạn nghe ok không? Các bạn nghe tiếng ok không?
Bây giờ các bạn nghe ok chưa? Nhưng mà uống nước à? OK cho các
bạn. Ok chưa anh em ok không em. Rồi dẹp luôn có bluetooth luôn OK
noi chay luôn OK. ROK. Xong rồi chập chờn à OK, thôi kệ nó đi, bạn
nghe tiếng được thôi rồi cái thứ 2. Cái thứ 2. O, các bạn thấy số 2. Thì
cái này á cái credit card này á nó là một cái con dao 2 lưởi, nhưng các
bạn chứ nó không phải là đơn giản đâu. Nó là con dao 2 lưởi. Tại sao
mình nói nó là con dao 2 lưởi tại sao? Bạn không có tiền, bạn phải sử
dụng bạn sử dụng được nhưng mà mình nói với các bạn nào, nhưng nó
là con trai nữa, nó giống như là à? OK, nó giống như con dao vậy bạn
có thể sắp đồ ăn, bạn có thể cắt dọc gọt trái cây nhưng bạn lở mà bạn
xài không khéo nó cắt vào tay bạn sẽ bị chảy máu OK. Bởi vậy mình nói
với bạn nhá, nếu mà bạn muốn sử dụng nó thì. Bạn phải kiểm soát nó,
bạn phải là ông chủ của nó chứ đừng có để nó kiểm soát các bạn OK.
Bạn các bạn lỗi này không? Cái số 2 là đừng để rica kiểm soát các bạn
nha, nhưng mà thì tất nhiên nó đồng nghĩa với chị là bạn phải kiểm
soát được cái thẻ credit, KOK đừng có để nó kiểm soát các bạn OK, nếu
mà nó kiểm soát các bạn, các bạn sẽ bị sập bẩy tài chính một k, đó là
cái thứ 2 OK? Khi bạn trả đúng hạn của nhiều bạn nói a. Vậy làm sao mà
em biết tới ngày đó anh trả tới ngày xuống 55 hay là tới ngày 30 40 hay
là các bạn? Hay Đà Lạt nè tới ngày hôm nay trả tiền tới ngày này trả
tiền. Ví dụ, bạn có 10 thẻ giống như mình OK? Tới ngày này cả ngày chả
cái này chả này trả bao nhiêu tiền, cứ vô đi vô được tới ngày nó tự động
trả hoặc bạn có thể xét cái app nó có báo báo cho các bạn biết hơn OK
rồi OK? Hồi trưa rồi có thêm các bạn các bạn muốn nghe, ví dụ không,
mình nói cho bạn thêm một cái ví dụ nữa. Nếu mình nói với bạn thêm
một cái ví dụ nữa để anh chị em hiểu tại sao nó nó rất là tốt, ha. Ví dụ
nha bây giờ. Một tháng, ví dụ như đến ngày 22 hàng tháng đúng
không? Và bạn sẽ nhận lương OK, mấy bạn đang đi làm câu á tới ngày
hôm nay bạn đi lĩnh lương? Mới tới ngày 10 à tới ngày 15. Mà bạn xài
hết tiền rồi mà tới cái ngày đó tự nhiên nó xuôi xuôi đúng ngày hết tiền
xe của bạn nó hư rồi tính sau. Xe hơi kính sau của bạn. Xem cái đoạn hư
thì bạn phải sữa, không có sữa, xe thì có tiền đâu mà đi grab để đi làm
con cái không thể đi xe bus không lẽ đi kêu bạn qua chở AOK thì như
thế nào? Đâu có ai mượn được ai đâu nhỉ? Thì bạn dùng cái tiền á tiền
credit card của bạn sửa cái xe rồi dùng cái xe đó để đi làm ăn à, dùng
cái xe đó để có thể đi làm, làm công, dùng có thể share đó để đi chạy

grab để kiếm thêm chút tiền, dùng cái xe đó để đi bán hàng để mua
hàng chỗ này bán hàng chỗ kia để mà kiếm thêm chút tiền nữa. OK rồi
khi mà bạn có tiền thì nó+ tới ngày 22 hàng tháng bạn nhận được luôn
OK, tới lúc đó chả phải càng OK. Đó là một trong một cái những cái ví
dụ cho các bạn, OK rồi cái số 3 cái. Điểm tiện lợi số 3 là như thế nào? À
à mình biết là bạn việt có chia sẻ rất là nhiều cái này à? OK, các bạn thì
bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra khi mà các bạn còn trẻ đó thì các bạn 18
tuổi, các bạn đủ quyền mình nhớ là 16 tuổi đến khúc không biết người
Việt Nam 10 mấy tuổi là bạn được quyền có một cái thẻ credit card mà
làm sao các bạn có được cái free card là nghĩa là bạn phải đi làm cho
một công ty nào đó à? Tôi thấy bạn có tiền vô nó sẽ làm, nó sẽ cho các
bạn một cách pk credit card là cái điểm tín dụng của bạn, nghĩa là bạn
giữ chữ tín. À à thì nó sẽ cho bạn cái credit card, nó sẽ nhìn nó à lương
của anh là bao nhiêu tôi tôi cho cái mức hạn mức đúng hạn. Ví dụ,
lương của anh tháng có 10 triệu mà hôm nay tôi cho anh 100 triệu xài
đi rồi xong 10 cơ hội của những người đó. Người ta lấy tiền rất là cao,
bởi vậy người ta đưa anh 10 triệu đúng không? Tôi cho anh 1 tháng
năm triệu loi ồ, nếu mà lương anh cao nữa, tôi cho anh tăng lên rồi
điểm từ từ. Cái điểm tín dụng đó có tăng lên thì bạn còn trẻ. Bạn build
sớm, bạn xây dựng nó sớm thì bạn có điểm tín dụng của bạn tăng điểm
tín dụng của bạn tăng thì có lợi cho các bạn hay không? Có lợi lợi cái gì
sau này mà em thuê thuê bạn mua nhà, bạn cần dùng đòn bẩy ha bạn
có quen biết rồi bạn có đòn bẩy của bạn nó tốt à anh chị em biết hết
biết rồi trong ngân hàng nó biết cái điểm của bạn cao rồi à? Thì nó cho
các bạn vay tiền để mua nhà dễ dàng hơn à? Thì mấy bạn hỏi mua cái
thẻ bình thường ấy, cái thẻ atm có thể ATMATM có build được, có xây
dựng được cái cái điểm tín dụng không xin thưa không? Thì khi mà bạn
xây dựng một cái thẻ này, ngân hàng nó nhìn thấy à? OK, anh này đi ăn
cũng dùng thẻ này đi uống cũng dùng thẻ đổ xăng cũng dùng thẻ. Anh
này mua hàng buôn bán online hay là đi du lịch, tất cả đều dùng thẻ.
Haha, tôi thấy a anh này có sự tiêu dùng của anh tốt. Điểm tín dụng của
anh tốt à? Tôi cho anh tăng lên à. OK? Tăng 3. Rồi nhà nhà băng á
những cái công ty credit card nó thấy những công ty tín dụng nó thấy
là à? Cái cách tiêu xài của bạn, cách chi tiêu của bạn tốt, nó tăng cái
điểm của mình lên OK. Còn cái thẻ atm của bạn mà muốn xài xài mất
mất hả, nó không có ảnh hưởng gì tới cuộc đời của bạn. Nó không có
tăng điểm tín dụng của bạn lên OK, chỉ có thể tín dụng thôi OK, cái số 4

cái số 4 cái số 4 là gì? Cái số này cực kì hay nha. Nó bảo vệ các bạn à?
Nó bảo vệ số tiền của các bạn à? Ví dụ như một người có 100 triệu đi,
một người có 100 triệu, OK có 100 triệu, nhưng mà bạn bỏ ra cái thẻ
ATMA mình, ví dụ cái này là thẻ atm nha a có thẻ atm mà bạn bị mất cái
này à bạn bị mất? Mà cái người nào đó người ta biết luôn bạn nhân lên
ngân ngân hàng bạn nói ngân hàng tôi bị mất 100 triệu rồi à thì sao ưa
hàng đó nói à? Để tôi coi lại à? Cái này là tôi không biết anh bị mất 100
triệu nhưng mà có người nào đó rút thẻ của anh mà có password người
ta rút tiền à? Tôi không, tôi không chịu trách nhiệm. Ra xong phim lại
mất 100 triệu, bây giờ mình có một trường hợp thứ 2. Bạn dùng thẻ có
thể tiện dụng nè, bạn bị mất à? Cũng có người lụm được thẻ của bạn
cũng rút được tiền thì rút được tiền hay muốn làm gì đó hoặc là người
ta mua hàng online hay là người ta có thể đi cà thẻ ở ngoài hay gì đó
người ta làm vậy là mất hết tiền trong này luôn hết mất hết 100 triệu rồi
mất hết 100 triệu đ ha nói cho nó giống như cái thẻ atm nãy thì bây giờ
làm sao đem cho ngân hàng thì ngân hàng nó nói à? Để tôi Xem xét là
cái ngân hàng đó nói Xem xét nhưng mà cái này đâu phải của bạn đâu,
tiền này của ngân hàng đúng không có tiền, hãy là 100 triệu này nè của
bạn thì bạn mất mình đang chịu OK, tại vì bạn không bảo vệ kể ngân
hàng nó giúp bạn, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không lấy lại được đâu.
Nhưng nhưng thì nó điều tra nó OK thì nếu bạn may mắn thì nó sẽ lấy
lại, nhưng mà cái này nó tiền không phải của bạn, tiền thì tiền của ngân
hàng, tiền vay, tiền của ngân hàng. Nếu mà bạn có chỉ nhị này thì ngân
hàng nó sẽ cố gắng nó lấy lại nó trả cho nó à? Tại sao tại bạn không có
thực hiện các giao dịch này? Ví dụ như người nào cái hacker nó lấy tiền
này của bạn, nó mua laptop nó mua. Mua laptop về à nó mua cái này
nó mua cái xe wave AOK hết 100 triệu à? Hoặc là nó nó xài cái gì đó
hoặc là nó nó mua iPhone hay nó mua bất cứ điện thoại nào hơn nó
mua cái gì mấy cái đồ luxury à OK? Nó sẽ lấy lại các bạn tại vì ngân
hàng nó sẽ điều tra là nó nói là OK, nó sẽ lấy lại tiền này cho các bạn.
Còn nếu mà bạn có tiền mặt trong đó mà lở để cho ai biết được là coi
như tiêu đó nên mình nói, các bạn hãy dùng cái thẻ tín dụng đi. Các
bạn có rất là nhiều điểm tốt để các bạn bạn làm chứ? Nếu mà bạn xài
mà có thể atm bình thường, á bạn đi nước ngoài bạn có xài được nữa
à? Đi nước ngoài tại sao lại không được đi nước ngoài? Nó xài thẻ tín
dụng còn thẻ tiền mặt thì chắc đi Việt Nam thôi, không có đi nước
ngoài không xài được đâu OK rồi cái cái tiếp theo nữa. Hồi nãy giờ mình

nói rất nhiều các bạn comment chứ mình nha, mỗi cái ý nào hay của nó
bạn comment số thôi bạn quên bài ạ. Bạn sẽ được những cái điểm. Và
bạn được những cái tích điểm mà bạn sẽ được thưởng à? Thí dụ, thể
ứng dụng này được thưởng ủa sao kỳ vậy à? Có những cái thẻ tín dụng
của mình cho các bạn nó tính điểm tính điểm được thưởng gì à? Nếu
mà bạn tích lũy được 100 điểm, nó cho bạn có vé đi New Zealand chơi
mình đang ở úc, nó sẽ cho mình vé đi New Zealand à? Nếu mà bạn tích
lũy được 50 điểm sẽ đổi một cái vé đi qua sydney chơi qua nhà hát con
sò chơi, nếu mà được 80 điểm sẽ đi qua queensland chơi hoặc là 90
điểm, nó sẽ cho mình đi goku chơi à, mình sẽ tích luỹ điểm à cái đó là
tích lũy điểm. Nếu mà mình không muốn bay máy bay thì sao? Những
người mà không thích bay, máy bay đi du lịch thì làm cái gì à sẽ cho
tiền mua để tích lũy điểm nhưng mà đi mua quần mua áo đi shopping,
OK, bạn thích đi shopping không mà đi shopping miễn phí= tiền của
công ty raha mua không OK rồi làm thẻ credit card các bạn OK. Đó là
những cái xấu điểm mà mình nói là rất là hay của cơ thể. Tín dụng các
bạn nào OK hết chưa? Các bạn nào có câu hỏi thắc mắc không, các bạn
hỏi thì mình sẽ trả lời. Tiếp theo sau đây, mình sẽ nói với các bạn những
cái điều mà ngân hàng nó không muốn các bạn biết, nhưng mà hôm
nay mình sẽ bật mí cái bí mật của ngân hàng cho các bạn biết, OK, các
bạn đang muốn nghe các bạn comment cho mình các bạn muốn nghe
không những cơ thể này, tại sao ngân hàng nó muốn bạn xài mà ngân
hàng nó muốn bạn xài nhưng mà nó không muốn cho bạn bích hôm
nay mình cho các bạn biết o các bạn đang muốn nghe này mình sẽ chia
sẻ, còn nếu không muốn nghe kết thúc livestream ở đây, okay? Bạn
muốn nghe mà nãy giờ cả trăm người mình đang 5 100 người đang coi
mình live stream và có 33 người like à? Ngược lại chút xíu để cho các
bạn comment nhá. Ừ. Ừ. Ngân hàng, nó không hề muốn bạn biết mấy
cái này đâu. Và mình nói nha, các bạn không nhiều, bạn biết bí mật này
đâu. À bây giờ mình hỏi các bạn nào ở đây? Nói chung, việc này việc nọ
cũng biết khá là nhiều cái này nó thẻ này các bạn. Các bạn nhìn á đa số
mọi người toàn là nhìn mặt trước không à? Các bạn toàn nhìn mặt
trước không ạ? À thẻ về vui quá mừng quá ồ. Techcombank rarity Việt
Nam eloi rồi có cái thành trống đồng nữa rồi. Có mấy cái chữ customer
xin cái này thu platium rồi lên cái level cao hơn của các bạn nhìn đằng
trước có à? Đằng sau các bạn có nhìn không? Có bao giờ các bạn nhìn
đằng sau bí mật nằm ở đằng sau á các bạn? Có bao giờ các bạn nhìn

thấy sao bí mật nữa đâu mà làm sao ạ? Ngân hàng, nó không muốn
cho bạn biết đâu mà bữa nay mình. Mình nhìn mình bật mí những cái bí
mật của ngân hàng đúng không? Căng quá mới nha các bạn. Bạn thật
sự muốn nghe bạn sự muốn nghe thì các bạn. Các bạn nhớ mình nói tới
đâu, các bạn phải comment lại nha chứ không phải mình nghe cái xong
rồi. Các bạn không phải nói các bạn nói là ở đằng sau có 3 chỉ số không
phải đâu 3 chỉ số. Đó là các bạn chỉ coi được có 3 chỉ số không không
đúng, muốn muốn biết bí mật của nó nằm hết một đống ở đằng sau
luôn nè mà các bạn lại không coi mà các bạn sẽ tập trung. 3 chỉ số này
3 chỉ số này là bình thường, ai cũng biết hết ờ, không phải thẻ của mình
nó tới 4 chỉ số 8, 6 chỉ số này. Các bạn coi nè hệ của mình đằng sau nó
có 6 chữ số nữa mình thấy không của của Việt Nam có 3 chữ số chứ
con mình nó xấu chỉ số lần đó thấy hông. Thấy không. Trong ví còn rất
là nhiều thẻ nhưng mà thôi đem ra khoe làm chi bà con nói, bày, đặt
khoe khoe nữa, mình không thích, chỉ cần 2 cái thôi một cái. Ok rồi OK,
cái mình nói lại nhớ các bạn comment cho mình nha. Các bạn phải kiểm
soát mấy cái thẻ này. Kiểm soát nó là sao bạn phải bắt nó làm việc cho
các bạn để đẻ ra tiền mạch cho các bạn ah chứ không phải bạn lệ thuộc
vào nó. Bạn cứ vay mượn rồi lấy tiền có thể này. Đây là lời khuyên của
mình chứ không phải có được cái krnica 5 chục triệu 100 triệu đi mua
xài rồi tiêu xài đi cà phê cà pháo, đi Xem phim, đi nhậu đi nhé xong rồi
về rồi đi làm bán sống bán chết, trả nợ cho nó nha, không phải mình
không muốn các bạn làm cái điều này mà nếu mà các bạn làm điều này
thì các bạn khỏi cần coi channel của mình, nó không được cái này mình
tạo ra để cho mình giúp cho các bạn để các bạn dùng cái free card. Các
bạn khởi nghiệp dù reset một cách hợp lý, một cách đúng đắn để bạn
bắt tiền làm việc cho các bạn nha chứ không phải là dùng cái thẻ credit
card này để mà về xong rồi làm lấy le rồi để mà khoe với người này
khoe kia. Tôi có điểm tín dụng của tôi, có thể crack cả tiền có phải của
bạn đâu, dùng tiền của người khác thì mình phải cảm ơn họ cảm ơn
người ta cảm ơn cảm ơn, tại sao cảm ơn cảm ơn người ta tốt, bạn mượn
tiền để bạn làm gì, bạn đi làm bạn làm ăn. Cứ tiền này không phải của
kế hoạch của bạn, làm ơn nha, bớt bớt sống ảo rồi thì không phải của
bạn đòn bẩy thôi. Đòn bẩy là bạn bẩy nó lên vậy nè đừng sống ảo thôi
vì không phải tiền của bạn. Bạn có nhớ điều này nha? Tiền này của của
thằng nào của thằng Techcombank chứ không phải của mình đó. Thỉnh
thoảng mình có dùng cái này để mình đi mua đồ à để làm gì để tăng

điểm tín dụng của mình tại mình đang đang đâu có ở Việt Nam đâu
nên các bạn nhớ đừng có bao giờ mà ảo giác là atiway của tui không
phải đâu, bạn phải dùng cái tiền của người ta mà biên tiền của người ta
để mà các bạn kinh doanh để các bạn làm đòn bẩy, để bạn có ra tiền
của các bạn k. Rồi mình chia sẻ các bạn bí mật rồi. Mình không dấu bạn
nào ok, cái thứ nhất các bạn comment cho mình nha cái bí mật thứ nhất
mà ngân hàng không muốn bạn biết là cái gì? Nhờ bannj không có nhà
băng muốn các bạn biết đó. OK. Là cái gì các bạn? Mỗi lần mà các bạn
đi mà các bạn à? Đi mà các bạn muốn có thẻ này nè. Bạn sẽ cố gắng
đầu tiên là bạn muốn có thẻ này, nó màu màu vàng hay màu xanh gì đó
rồi sau đó mới tới màu đen rồi xong rồi nó còn tới cái level mà màu mà
không có không có gì trong này luôn là không có số luôn à thì bây giờ
làm sao không có chữ số luôn à? Cái ngân hàng á nó nói bạn tao cho
mày mượn nó 50.000.100 triệu mà bạn có biết đằng sau nó lãi suất bao
nhiêu không? Các bạn có bao giờ biết không? Việc em nói với thầy biết
á? Các bạn có biết là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu lãi suất bao
nhiêu không? Bán ngân hàng nó cho bạn, nhưng mà bạn không bao
giờ hỏi nó và nó sẽ không bao giờ muốn bạn biết nó giấu bạn đó. Khi
mà bạn bạn ấy là bạn biết có bao giờ hỏi người ta không? Có cái bạn
phải nhớ nha. Các bạn phải hỏi người ta à lãi suất bao nhiêu vậy không
có ai hỏi hết. Ngân hàng, nó muốn lên là lên, nó muốn xuống là xuống
à? Bây giờ bạn mượn thả à? Ví dụ như trường hợp này đi cái này
khoảng 100 200 triệu thì mình cũng chẳng biết nữa xong rồi a thì nó
nói là. Lấy đi. Không có bạn nào biết là có bao nhiêu đúng không? Bây
giờ mình ví dụ nha à, nó cho nó lại nó ghi á à đăng ký cái thẻ tín dụng
này đi lãi suất rất là thấp, lãi suất rất là thấp à, thấp là bao nhiêu 15 hay
17, 2, 22, 2, 4 2, 30 à à? Ở bên úc này là chỉ có tới 22 là cao nhất nha ở
Việt Nam là tới 20 mấy 3 mấy thì mình không biết. A và em phải hỏi,
nếu mà bạn xài cái này hay nà, cái chuyện gì sẽ xảy ra? A, hôm nay bạn
đã có thể này của bạn thì có thể là 15 17 nhưng ngày mai nó tăng lên
20, nó tăng lên 25. Bạn nó đâu có thông báo cho bạn biết đâu? Nếu
bạn nở trả trễ một cái là thấy bà nội bạn luôn đó hay chưa? Cái bí mật
thứ nhất ngưng hàng nó sẽ không bao giờ nói cho bạn biết. Hoặc là
bán buôn mà phải hỏi nó. Tháng này lãi suất của ngân hàng là bao
nhiêu? Nếu em trả trễ tháng sau lãi suất là bao nhiêu chứ? Nó không
phải giống như nhà bạn bạn bạn vay để mua nhà mua nhà là nó có thể
là có số cố định à? 1, 5, 12, 12. Mỗi tháng là một. Là cố định, còn cái này

nó không cho bạn biết nó giấu cái bạn đó. Ngay cả việc nói rất là nhiều,
nhưng mà nói hỏi một việc cũng không biết chính xác là số mấy nữa.
Nhưng bàn thắng chưa ngân hàng nó đâu có biết đâu. Thấy sao bây giờ
ở sài giống như nãy mình? Ví dụ là ở sài hết 100 triệu của người ta rồi.
Không có được tiền trả hát đó lấy tiền cho con cái hoặc là đi chơi rồi hết
tiền rồi không có tiền trả 100 triệu rồi tính sau chịu tiền lãi. Đó bạn chết
chưa? Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn thấy không vay tiền để mua bất
động sản, lại có 12.000 12. Là mỗi tháng có một. Á. Còn cái này lãi bao
nhiêu bạn biết không? 24 ví dụ như vậy đi là bao nhiêu gấp đôi lãi mua
nhà rồi thấy khủng khiếp chưa đó? Cái bí mật thứ nhất, ngân hàng nó
không muốn bạn biết lãi suất bao nhiêu cái các bạn đi tư vấn cho
những người khác, bạn nào mà làm tài chính đó, các bạn hãy đi tư vấn
cho những người biết biết cái gì, biết cái điểm yếu của nó, biết những
cái mặt trái của cái này chứ đừng có thấy đi tư vấn cho người ta thấy
những cái điểm tốt cũng có thể mình không OK, đó là cái thứ nhất. OK
đó, mình biết rất là ít mấy cái thẻ tín dụng. Không biết là mình ở ngoài
kia, còn có rất nhiều người còn giỏi hơn mình nữa, nhưng mà những cái
mình chia sẻ các bạn chắc cũng không phải là kiến thức căn bản mình
mà mình tự khẳng định là mình biết rất là ít, chưa có những người khác
rất là giỏi hơn mình thì mời các bạn đi tìm hiểu những người đó, OK,
còn mình ít ít thôi. Mình chia sẻ, các bạn ít thôi một k. Rồi OK cái nhất.
Rồi cái thứ 2 cái thứ 2. OK cái thứ 2 cái thứ 2 mà ngân hàng nó không
muốn bạn biết nè. Bây giờ mình ví dụ nha à? Đây là cái thẻ tín dụng của
Techcombank. Mình muốn đi vô mình mua. Mà mình mua cái gì mình
mua đồ của mình, mua cái điện thoại này, ai cái đồng hồ này à? Ok
mình đi mình quen cái đồng hồ một cái rồi tiếp tục mình đi do apple
mình mua cái điện thoại iPhone này mình quẹt cái nữa à OK mình đủ
tiền mua mà OK mình mua gì đó mình đi mua cái đồng hồ tiếp tục cái
đồng hồ kỹ thuật số của Samsung, mình vác thêm cái nữa nãy giờ bạn
bạn thấy mình mua mấy cái port 3 món đó. Thứ nhất là cái đồng hồ này
thứ 2 là cái iPhone, cái điện thoại thứ 3 là cái điện thoại, cái cái đồng hồ
kỹ thuật số OK là 3 cái. Khi các bạn qua. Cái cái công ti á cái công ty. Cái
công ty visa này à cái công ty visa? Nó không lấy tiền của bạn mà
không thấy bạn nào hết. Không lấy của bạn đồng nào. Nhưng. Nó lấy
tiền. Có hôm nay. 1 2 3% gì đó mình không biết nhưng mà mấy cô này?
Nó lấy tiền của ông này, cứ mỗi lần bạn quẹt là nó lấy tiền à nó lấy tiền
này à? Nó lấy tiền rất là thấp nhưng mà nó ko lấy à? Ví dụ cái này 1000

ví dụ 1000 nó sẽ lấy khoảng. Khoảng $10, mỗi không lấy $10 à. Cái này
nó lấy $10 rồi điện thoại nó lấy $10 à ngồi không nó lấy được $30. Các
bạn thấy không đó cái công ty creata á nó lấy. Rồi sao đó, cái này là
mình nói bạn biết tại sao nó lấy nó đâu có nói cho bạn biết đâu mà các
bạn cũng không bị- tiền nữa. Tại sao mình ngân hàng nó lấy cái tiền
này của công ty này? Các bạn thấy không? Bạn càng sai thì ngân hàng
nó càng giàu á, thấy sướng chưa nó ngân hàng, nó không cần lấy tiền
của bạn mà nó lấy cái tiền của những cái công ty mà bạn hoạt á á đó,
ngân hàng nó không nói cho bạn biết và bạn cũng không bị- tiền
không sao, bạn cứ càng xài càng nhiều thì cái thằng mà nó cho bạn
mượn cái thằng cris nhà băng á nó càng tập nó càng giàu lên OK, đó là
bí mật ơi, các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết được
không? Còn một cái bí mật nữa đấy, cái bí mật ở đằng sau có thể nà.
Bây giờ mình nói cho bạn biết bí mật đằng sau thẻ nè, bạn nào có thẻ
chuẩn bị mở ra hay sao mà nói những cái bí mật đằng sau nữa là OK.
Cái phí vừa rồi đó, cái phí vừa rồi mình nói 1, 2, 3% a cái phí đó gọi là
inter tren phi là cái phí mỗi lần bạn bạn cạ, cứ mỗi lần bạn càng cái là
cái đó phí nó gọi là inter rent in to train là sao? Là phí làm cho các bạn
những cái giao dịch của bạn đó thuận tiện, nó dễ dàng hoạt một cái thì
những cái công ty này nó lấy cái phí a. Em thấy bạn phải trả tiền rồi này
nọ mà bây giờ nó nó lấy phí của các bạn. Nó lấy phí tại sao tại nó làm
cho cái chuyện của bạn làm nó dễ dàng, nó dễ nhẹ nhàng hơn. OK rồi
bài nào có thể tín dụng bạn nào lấy thẻ tín dụng ra đi mở ví ra lấy thẻ
tín dụng ra cho mình lấy cái thẻ ngân hàng nào cũng được một k. Bạn
nhìn ở đằng sau đó bạn lấy ra chưa? Cảm thấy rất nhục 2%, một thẻ,
100 người 200 k. Hè rồi OK? Các bạn lấy cái thẻ tín dụng ra việc cũng
vậy, tất cả các bạn đều lấy thẻ tín dụng ra hết đi. Hết cái ứng dụng đó
à? Bạn ấy ra đi thì bạn sẽ thấy cái điều tuyệt vời. Nó nằm ở trong thẻ tín
dụng nè không cần phải đi lên nhờ ban lên nhà băng là chiều xưa rồi
xưa như trái đất rồi lấy thẻ ra mình chỉ cho các bạn nào. Không phải
mấy con số đằng sau đâu nha, không phải mấy con số này đâu nha. OK,
mình chỉ giúp em lấy ra lấy trưa mọi người OK chưa bạn ok chưa. OK rồi
bắt đầu live nhớ 100 mấy chục người coi không coi thầy like hết cả nãy
giờ mình nói mấy kiến thức này cứ kiến thức nâng cao và cơ bản chứ
không phải biến kiến thức căn bản đâu.
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Nãy nói đùa với bạn thôi á. Tất cả những kiến thức này, kiến thức nâng
cao đó nha. Ok. Bây giờ mình hỏi các bạn nè. Rồi mình hỏi các bạn
những câu hỏi này, các bạn sẽ không bao giờ chưa có ai nói cho các
bạn biết thôi bây giờ thôi khỏi nói nha. Để mà để dành những kiến thức
này nói cho các bạn trong lớp. Lớp quản lý thời gian quản lý tài chính.
Bạn muốn mình chia sẻ không muốn mình chia sẻ với các bạn không
chịu like gì hết, không có chịu. Cho đi á gì kỳ vậy? Đấy, các bạn mở ra
chưa mở thẻ chưa? Các bạn có thấy cái gì không? Nhưng mà em thấy gì
không, các bạn có thấy cái gì không? Nè cho các bạn coi rồi ở trong này
nó ghi nè hotline này cho các bạn coi. Gét rõ chưa? Hỏi bạn ấy chưa?
Đối với cái thẻ nước ngoài, á nó sẽ có số điện thoại ở trên đó, OK có số
điện thoại nè mầy cho các bạn coi luôn đây số điện thoại nào Australia
nè. Rồi là do Australia và thấy chưa có số điện thoại nha OK, số điện
thoại nha bạn thấy chưa rồi. OK đối với đối với cái thẻ này, nó có số
điện thoại gia đình này. Gọi là. Rồi. Rồi OK thôi. Bây giờ các bạn đi bây
giờ mình nói là hotline, mình đọc luôn cho bạn nè. Hotline 1800588823
nội địa uy tín Việt Nam hoặc là cái số gì đó nước ngoài ah. Bây giờ sau
khi bạn nghe mình live stream thì xong bạn xuống dưới, làm ơn bốc
điện thoại gọi cho số này cho mình nghe lập tức OK, bạn sẽ gọi bạn hỏi
gì anh chỉ cho các bạn gọi.
4 Điều này khiến bạn quyến rũ vô cùng trong mắt đối phương

 phân biệt thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ – cuộc TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
đại chiến của visa và mastercard kinh tế nhập Vay mua nhà như thế
môn

nào 

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
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