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Một cái lợi ích đơn cực kỳ đơn giản của thẻ tín dụng, thẻ tín dụng của
bạn ha mà rất là ít người biết trong trường hợp này mình sẽ ví dụ thực
tế khi các bạn đi mua điện thoại và nếu như các bạn trả góp qua công
ty tài chính FS hoặc là horrid, nó sẽ như thế nào và các bạn góp tín
dụng thì nó sẽ như thế nào thì trước tiên á mình sẽ chọn một con máy
và mình sẽ làm trả góp thử cho bạn Xem ha. Đây là một số những cái
mẫu máy mình không cần biết máy gì hết ha, ví dụ như con máy iPhone
8 đi con iPhone cũ 8 triệu thì thông thường á khi các bạn trẻ cướp còn
lại, các bạn sẽ hết mụn và trả góp có lãi. Các bạn bên hôm này, con này
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sẽ hỗ trợ góp không lãi 2 lần góp có lãi nha. Đây là trường hợp đối với
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máy cũ, máy cũ coi cô lúc nào cũng rất có lãi, hết tại mình sẽ qua một
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con máy mới luôn nha. Đây là một con iPhone EM mới nữa, bạn thân
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hậu trắng chính hãng thì các bạn sẽ so với chương trình á với giá niêm
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yết là 14.000.090 nếu bán 12.000.800. Thì cái những cái ưu đãi này. Thứ

môn

nhất, nếu như các bạn góp mà góp không lãi suất qua bên hôn hoặc e
pi á thì các bạn phải góp trên giá niêm yết là 14.000.004 94.000.090.
Còn nếu như bạn góp giá 12.000.800 thì nó sẽ góp có lãi như vậy á thì
các bạn sẽ biết trên tiền lãi và mình sẽ bắt đầu mình sẽ thử so sánh cho
các bạn Xem á là giữa các bạn góp bình hôn mà các bạn có thể ứng
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dụng nó sẽ khác nhau như thế nào? Ha các bạn đợi một chút để mình
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đạp xe sẽ tính cho bạn Xem nhé. Em. OK thì hồi nãy mình có quay thử 2
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con 2 con nhưng bạn Xem ha một con iPhone cũ với giá là 8.000.001
con iPhone mới với giá niêm yết là 14.000.090 và giá bán là 12.000.800
thì mình sẽ tính thử với con iPhone 8 trước với giá 8 triệu ha đây. Đây là
cái máy tính bên hom và các bạn ha. Cái này đó bên home nhé, mình sẽ
vào mình tính thì mình làm bên home thì nó sẽ có một cái bản tính như
vậy, tức là sẽ đưa trước 8 triệu là trước 30%, tức là các bạn trả trước 2
triệu tư. Son ha rồi nhấn tìm kiếm thì nó sẽ ra một cái gói góp có lãi.
Nhưng các bạn ấy nha 6 tháng hoặc 8 tháng hai có thể sẽ thấp nhất
1.000.003. À mình nói 6 tháng đi ha 6 tháng là tự nhiên đơn giản
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1.000.003, 3 7000 rồi. Bây giờ mình sẽ tính thử một triệu. 100 và 7000
6+ với lại cái mặt đưa trước 2 triệu tư, nó sẽ trả lại 9.000.002 9.000.002,
tức là nó sẽ chênh lệch khoảng chừng. Còn lại lãi này là cái bao gồm á
là quý bảo hiểm và phí thu hộ và tiền lãi nữa. Nó sẽ là 1.000.002 các bạn
ha OK đối với những cái mẫu điện thoại iPhone mới khi các bạn góp thì
mình đã báo cáo bạn rồi ha. Nếu như các bạn góp không lãi suất, bạn
sẽ được thưởng một nửa với giá này. 14.000.090 đã đưa trước một nửa
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là khoảng chừng. 7.000.007 triệu giữa đi 7 triệu rưởi thì mình sẽ tính thử
luôn là các bạn nữ trước là 7 triệu rưởi ở cái mức giá có lãi, nó sẽ như
thế nào? Ha ha ha. Mình cũng sẽ vô lại như bình thường. Ha đây, mình
sẽ chỉnh cái giá nha. Nó sẽ làm 12 – 800.
Trả trước á là phải chịu dưới. Rồi vậy ha đấy thấy, ha ha. 12.000.800 sẽ
kết quả chữa theo giống như thế này. Và cũng chọn 6 tháng luôn có
tháng là 1, 0, 7, 7. Mình sẽ tính thử nha. 1 0 7 7 mà nhân cho 6 + 17
triệu rưởi. Nó chỉ ra làm 13.962.000, tức là nó thấp hơn cái giá này thì
cho nên á thường thường mà những cái bạn nào góp không lãi suất
góp góp iPhone mà ở bên hom của mình thì mình sẽ luôn luôn tư vấn
các bạn góp có lãi suất. Tại vì cái ván cuối cùng nó ra, nó sẽ thấp hơn là
con 14.090.000 giá mới nè. Các bạn góp không lãi suất, nó còn trên tiền
phí lên nữa thì nó sẽ cao hơn thì con này nó sẽ ra làm người vai chính
song sống phần 2, tức là nó sẽ chênh lệch khoảng chừng 12 triệu. Anh
chừng một triệu 6.162.000 tiền lãi nha. Thôi OK, đó là cái bản tính của.
Bên hom mình đây, các bạn ha mãn tính bên hom và nó sẽ khác với lại
góc góp bên đại tín dụng như thế nào thì mình sẽ mượn cái máy để
mình tính thể tín dụng cho các bạn Xem luôn nhé. OK và nếu như các
bạn có cái thẻ home free như này ha thì các bạn sẽ góp như thế nào
đây? Đây là một cái ứng dụng trả góp mà các bạn ha ở bên selonnet.
Ứng dụng này là m boost. Nó liên kết với rất là nhiều ngân hàng, nhưng
mà mình có thể mình sẽ tính là các bạn có thể là những cái ngân hàng
liên kết ha, nhưng do hôm mình sẽ tính thử cho bạn Xem nhé. 496616
rồi. Bây giờ số tiền thanh toán này ở đây á mình ví dụ nhé. Các bạn góp
5 các bạn 8 triệu, các bạn trả trước 2 triệu tư cho các bạn quay lại
5.000.006 thì mình sẽ tính tới 5.000.006 thôi. Đây, các bạn ha mình nhập
5.000.006 rồi nè ở bên hông nè hay là thẻ visa này đúng không? Thì
tổng hết tiền phí nó bao tiền phí là 176.000, ví dụ như mình nhận ra. 6
tháng rồi ạ, tròn 6 tháng rồi chọn kỳ trả góp 6 tháng thì mỗi tháng
đóng thì có chính trị 9 962.000. 962.000 2,0 962. Vậy thì tổng ra á cái
con này nè các bạn góp 8 triệu mà góp mình cái thẻ như thế này. Các
bạn chỉ mất có một ko nhiều. 176.000 nếu các bạn góp 6 tháng, còn
nếu 9 tháng các bạn sẽ góp mặt lần 299.000 hoặc 12 tháng, các bạn
mất cao hơn xíu là 382, nó vẫn sẽ rẻ hơn. Rất là nhiều so với cái tiền lãi
là 1.000.002 này. Các bạn thử nghĩ đi các bạn góp 6 tháng một bên, các
bạn mất 1.000.002 một bên, các bạn mất 100 176.000 thì các bạn muốn
góp bên nào hơn và tương tự đối với bên này, các bạn quay lại
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5.000.030 2.000.008 với bạn em triệu 3 nhé. 5.000.003 thì mình nghĩ nó
sẽ thấp hơn nữa nè. 5.000.003. Mình sẽ nhập vô rồi 5.000.003 thì các
bạn chỉ mất có 166.000 bookvl các bạn góp 6 tháng. Mỗi tháng là 911.
Vậy các bạn muốn mất bao nhiêu tiền? Ví dụ như các bạn muốn mất
1.162.000 hay là 100? 66.000 đó thì bạn thấy sao? Đây là cái lợi, cái lợi
ích trực tiếp nhất của một cái thẻ. Đó là chưa kể các bạn khi mà các bạn
góp bên home á các bạn làm hồ sơ với chứng minh với= lái nó sẽ có tỉ
lệ duyệt hoặc rớt ha cái này là mình đang giả dụ là các bạn 100% duyệt,
tức là các bạn lớp cái này thì các bạn vẫn lỗ hả? Các bạn mất tiền lãi là
1.000.162 so với các bạn, góp= cái thẻ này, cái thẻ này các bạn góp bạn
chỉ mất khoảng chừng đấy tiền phí 166.000 thế này hành đây là mình
video mình đã nói. Rất là nhiều về nhiều loại thẻ tín dụng và ở những
cái sản phẩm góp tại vì cái thẻ này nó có một cái chức năng là chuyển
đổi trả góp không có nhiều ngân hàng cho chuyển đổi vga thì cái một
số ngân hàng thôi là các bạn ha đây. Một số những cái ngân hàng này
thôi, nhưng mà ở trong này á thì các bạn biết không? Những cái này
đều là ngân hàng hết, chỉ có bên hôn và bên ni á là công ty tài chính,
tức là nó cấp cái thẻ này, nó dễ hơn những cái ngân hàng khác, các bạn
muốn có được cái này. Ở bên hồng bên em nó dễ hơn ha còn ở bên
ngân hàng là các bạn phải cần sao kê lương hợp đồng lao động, hộ
khẩu và có khi người ta phải thẩm định chỗ ở, chỗ làm việc của các bạn
nữa rất là phiền phức và thông thường thời gian là một tháng mới có,
còn khi mà các bạn góp bình hôn á chỉ tầm. Ờ ít khi các bạn làm trả
góp, nó sẽ tặng luôn cái thẻ này. Và cái thẻ này của bên mình phí nó chỉ
có 200.000 1 5 mà hiện tại nó đang miễn phí thường niên cho mình
luôn thì các bạn thấy sao? Đây là mình tính thử cho các bạn Xem ha OK,
đó là toàn bộ cái nội dung mà mình muốn đưa đến cho các bạn ngày
hôm nay, các bạn góp cái nào, nó sẽ lợi nhất cho các bạn thì các bạn
hãy cho mình biết ý kiến với 2.
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