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Căn bản nợ tín dụng là cái gì? Ừ, làm cái thẻ tiền ảo nằm trong đó cầm
thẻ chọt vô ừ xài xong tới tháng trả nợ, đó là  tự nhiên, giờ thích làm

sao nó vô được chỗ này thôi kệ mẹ nó anh ta, ví dụ cái vụ nó gài mình

thôi chứ không phải ví dụ em mở thẻ Techcombank nhưng anh không

ưa mày đâu rồi em nhìn trên màn hình em thấy nè số dư tạm tính là 18

Bài viết mới
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triệu, đó là hôm nay bao gái hết 18 triệu rồi đó dạ. Kiến thức bất động

sản. Là kinh nghiệm thực tiễn. Là mưu mô lừa đảo.

Nói chung là ngày hôm nay anh gặp nhiều chuyện, rất là bực mình mà

cái chuyện bực mình lớn nhất của anh đó là mấy thằng tàu yeah. Ồ tụi

em thích không tụi em like đi tụi em mua hàng đi, anh làm video chơi

khô máu ngay thầu cái này. Bức xúc lắm em. Tất, tất không. Ừ không

tập tạ được luôn á nó nó muốn la muốn lau màn hình, tức vụ bảo hiểm
đúng không? Bảo hiểm anh còn nợ em những clip mà từ từ đi tại vì giờ

trong đang giai đoạn này, nhiều khi á mình mình chơi mất gốc người ta

quá đó thì nó cũng gọi là nó gọi là để đức cho hậu thế đi anh đức hay

đức gì đó, người ta không biết sao chứ tao thấy tao thốn quá đó rồi,

ngày hôm nay á thì anh nợ anh trả nợ, chia tay một cái vlog về thẻ tín

dụng. Rất là nhiều người quan tâm tới việc sử dụng xài sao để cho nó

không bị tác dụng xổ mũi. Anh nói thật với mấy em ơi, cuộc đời này á?

Rõ ràng kêu quan hệ trong xã hội này là quan hệ là đa phần nó là chưa

hợp tác mà vừa đối đầu thì tụi em á chơi với mấy ngân hàng á thì cũng
phải hợp tác chứ không đúng không? Nhưng mà cũng ko phải là đối

đầu với không, tại vì giữa nó với mình nó nó nó nó nó nó có một cái sự

mâu thuẫn mà em. Đúng không? Nó ăn lời trên đầu trên cổ đúng

không? Em thấy không, bây giờ là mây đen bao phủ toàn cầu mặt trời

tỏa sáng trên đầu mấy ngân hàng trời đất ơi má ơi, giữa dịch vã leo

thang chết biết bao nhiêu đứa luôn rồi? Việt Nam airline cứu trợ nè

không mẹ việt che cái bà thảo bây giờ đi bán muối luôn rồi đúng không

mà ngân hàng nó khoe lợi nhuận mà em thấy chua xót cuộc đời không

Vietcombank nào khoe lợi nhuận là thôi lời trả lời 6 tháng đầu 5 mới có
hơn một tỷ đô có lộn hơn nửa tỷ đô đồ rồi mấy ngân hàng kia cũng

khoe khoe cách công= đồ khoe các kiểu. Đâu chơi ăn trên đầu trên cổ

như mấy ông nội lãi đâu lạ ở mấy ông phải đồng hành cùng doanh

nghiệp ít trong mùa dịch này hay không? Ông thu lãi người ta vô là 6%,

ông cho, 7% thôi, nó dịch mà không có đâu, không có đâu mà nói, anh

nói em nghe giữa ngân hàng với người dân ngay giữa gian hàng với

doanh nghiệp á thì nó cần một mấy cái bài toán mà ta phải có kiến thức

mà để có kiến thức, để để, để để gọi là chơi á thì phải coi video của anh

nguyệt không phải như Nguyễn mới vô khiến ngân hàng để giữ
Nguyễn bi a tên tuổi không có. Và thực tế này nè cái gầm trời này nè tụi

em trước sau cũng chính ngân hàng hết từ khi cuộc đời của em nó quá

cùi bắp thôi, nó mới chính ngân hàng ok? Mà bây giờ á thẻ tín dụng là
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một trong nhịp với những dịch vụ. Một trong những cái con gà đẻ

trứng vàng cho ngân hàng. Bữa nay anh sẽ phân tích nửa cái trứng thôi,

còn nửa cái trứng là bữa sau, anh nói. Anh bảo đảm vô cái video thể

hình dung phải chịu thẻ tín dụng á nó mang cho đến cho chúng ta một

cái sự gọi là đẳng cấp, một cái sự tiện dụng đúng không? Cái? Rất là
nhiều người ta lạm dụng thẻ tín dụng mà cũng có rất nhiều người ta

chả hiểu thẻ tín dụng là gì thì tất nhiên là thẻ tín dụng của anh không

mang đây thì không có shop cho tụi em coi được nếu anh nhiều thẻ

lắm vậy thì á có một nghịch lý lại với em. May quá mấy nhân viên công

ty pt nó ngu quá, nó đủ điều kiện làm thẻ nó mà nó không làm gì, cầm

tiền mặt xài chơi vậy đó 3 rồi từ đó dẫn đến hiện tượng gì mới? Lãnh

lương đi bao bạn bao bè rồi ra đường số một này bị cướp nó sung cho

mất vậy 4 triệu tiền lương. Rồi thêm một cái điện thoại nữa, điện thoại

có bao nhiêu đâu, cái cái cái đời mà trút 3 mắt này, lời gì với em đó mấy
cái đó em khóc bù lu bù lo luôn đó thôi, mày ngu thì chết thôi chứ. Giờ

bây giờ xã hội bây giờ đang dịch covid này trộm cướp nó nhiều là phải

rồi. Đúng không? Mày tưởng tao nói thiệt nam tính nữ gì mà ra đường

không biết phòng thủ đó bây giờ, thẻ tín dụng là một trong những cái

mà nó làm cho con người ta chạm đến văn minh nhưng mà phải xài

đúng cách nha, chơi đúng kiểu nha chứ không á thì làm giàu cho ngân

hàng. Ơ không phải là mình thù ghét gì ngân hàng, nhưng mà ngân

hàng nó phải vừa vừa phải phải thôi đúng không? Nó vừa vừa phải phải

thôi chứ không thể nào mà nó chơi nó gài mình vào cái thế mà không
biết gì đó. Hợp đồng thẻ tín dụng được một con một đùi vậy nè hổng

ai rảnh đâu mà đọc 3 mà thậm chí tao xin lỗi mày đọc cũng chả hiểu đó

cái chết là ở chỗ đó lắm, em không hiểu được nó đi toàn là cụm từ

chuyên môn nào hạch toán quốc tế cái gì cũng cái gì tỷ giá hối đói đâu

ạ, các kiểu mà biết hông cái căn bản tín dụng là cái gì? Ừ, làm cái thẻ

tiền ảo nằm trong đó cầm thẻ chọt vô ừ xài. Song tới tháng trả nợ đó là

tận dụng cũng có nhưng mà công nhận mấy thằng ngu nó nói là ừ của

sài thành dụng khi mang nợ vay ngu quá *** **** ** mày ơi ngu chịu

không nổi luôn. Bây giờ đi ra nước ngoài phải áp dụng đúng không? Đi

ăn quẹt thẻ wi đi ăn mất tiền ko đếm xỉa xưa rồi diễm. À mà giống nói
to quá không, anh cũng có móc tiền ra đếm xỉa đâu em, nhưng mà anh

thể hiện cái ví dụ như anh đi vô nhà hàng của nhật. Thiếu cha gì thằng

nhật mấy nhà hàng nướng nướng nướng vậy? Sài Gòn nhật nhóc là anh

duy sẽ dùng thẻ. Tại vì cái bọn này thể hiện cũng không có ép phê đó,
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nhưng mà khi mình đi bia ôm hen à lộn thôi bia thôi hay là rủ mình đi

ăn nhà hàng mà có mấy em phục vụ, đó là lúc đó là mình phải thể hiện

má đưa thẻ ra đó mà người gỗ trên cả đó móc tờ 500 k khỏi khỏi khỏi

thái. Đó là cách chơi nhé à? Quay lại mấy nhân viên anh nó đủ điều kiện

làm sao tín dụng đúng không? Tôi kể cho mình nghe cái cuộc đời của
tao. Lần đầu tiên tôi là thính dũng nè vào 5 2000 không trăm hồi đó

không biết bao nhiêu nữa. Anh làm ở tòa nhà it out+ hòa mà nói thiệt

với mày á dân, dân dân dân tộc thì qua trường mà được với tao là coi

như nó nó nó ngạo nghễ lắm. Không biết tại tụi em làm sao có chứ mấy

em mà vui tao là ngạo nghễ lắm y tao nằm ở chỗ phường 13, phường

13+ hòa cái chỗ đó là mặt tiền một đống con đường luôn đối với một

mặt thì giáp+ hòa, mặc giáp ranh hải mặc giáp gì phải hack, không ta

mặc áp giáp bắc rồi tao làm ở đâu, cái cái cái cái cái cái cái cái thẻ.

Pvcombank à tấn công= cách tắt luôn mà có thể bây giờ còn dùng tới
bây giờ và ngày hôm nay, anh nói thẻ đó. Mà không phải là cái đó, theo

anh thì khác, anh có 2 thẻ ngày trước anh làm công cụ em làm công ăn

lương vô nộp hồ sơ đủ lương lậu này nọ, 6 tháng theo skive ngân hàng

các kiểu nó cho anh được hàng mất 3 tháng lương được mấy chục triệu

đó, anh sài sài sài sài anh bước vào thế giới ngạo nghễ đó, nhưng mà

khi mà anh mở ra anh thành lập công ty bt anh làm giám đốc rồi anh

quăng mẹ trẻ không có tiêu không biết nữa. Không biết luôn cái thẻ

đấy, chắc tụi nó hay đâu mất tiêu không biết xong rồi, tự nhiên bà vẫn

có thằng kia. Hại lắm em nó chuyển tiền vô tài khoản Techcombank này
của anh nè. Nó chuyển tiền vào tài khoản Techcombank của anh mấy

trăm triệu á. Xong rồi, cái anh ờ ờ chuyển rồi thôi đi hàn đi chứ có gì

đâu mà nãy em nói chung là bây giờ tụi em chuyển tiền cho anh vô tài

khoản ngân hàng là có sao kê hết trơn rồi phải chạy đường nào đừng

có lo anh quên thôi chứ ngày không quên nhen. Xong rồi tự nhiên tôi

có thiệt, anh quên là anh quên có số tiền ở trong cái tài khoản chứ

không có quên là anh chuyển hàng cho nó. Em hiểu không? Tại vì mỗi

lần anh kia nó chuyển tiền cho anh là anh anh quốc vào phòng kế toán

là cái hàng đi rồi đó, nhưng mà anh quên cái số tiền trong tài khoản để

dow khoảng 10. Mấy ngày á tự nhiên có một tổng đài vì tính công= nó
đâu giống mỹ? Hảo em em đủ điều kiện là phải tiện dụng nè nói trời

thẻ tín dụng gì tầm này nữa mày. Đúng không mà giọng gái nó ngọt

quá mà không cái nó ngọt quá, không biết có đẹp không mà nó ngọt

quá nói chuyện đâu có nghe là nổi hứng thôi đó nên mới nói thôi, em



làm gì làm mẹ đi. Ừ, làm đi gửi tới công ty cho anh này nọ kia các kiểu.

Tối chơi thôi, mình làm kệ bà mày chứ tao đâu cần đâu trời đấy xong

rồi, tự nhiên cái sau cái ngày đó tới 4, 5 ngày sau 7, 8 ngày sau con nhỏ

khác nữa à? Không em tự gọi tự thú sở thích công= này, em gọi xác

nhận nó cái thẻ tín dụng của anh anh yêu cầu làm thẻ tín dụng bây giờ
có thể tín dụng nha hạng mức 5 chục triệu. Không lẽ mình mình vô

duyên đó hơn 5 chục triệu mà dành mẹo hút thuốc đi đúng không? Đó

có 5 chục triệu thôi cho anh em phát hiện thông tin để em chuyển mình

lịch sự thôi kệ mẹ nó thêm thẻ không đủ sao đâu ờ ờ rồi xong ngày đẹp

trời, cô khác tới chuyển cho anh thẻ tín dụng 5 chục triệu cầm cho vui

thôi 3. Đúng không? Thẻ tín dụng 5 chục triệu đó làm như vậy không

làm được cô vậy á, nhưng mà tại sao nó có cái vụ tín dụng 5 chục triệu

rồi? Tại vì sao tại vì anh có một cái lượng tiền lớn nằm trong tài khoản

tấn công= trong vòng 15 ngày? Đó là em biết anh nói ra mấy em còn
mấy mấy đứa nó ăn mòn ghê lắm không phải đâu. Ổng nói sao mày ác

lắm ngân hàng mà sống nhờ vào đó đó, nhất là mấy thằng nhỏ ra trời

mới ra trường đúng không mấy nhỏ mới ra trường vô làm gói thẻ tín

dụng đổ nó bán được nhiều thẻ, nó ăn tiền trời đất ơi, em biết không?

Cái hệ thống thẻ tín dụng á là nó ngồi, nó nuôi sống ngân hàng là

nhưng mà bầu sữa không bao giờ không bao giờ hết. Đó là cái câu

chuyện hành trình, cái tín dụng của anh vậy mấy anh nhân viên anh thì

sao? Đúng không mấy nhân viên, anh dũng làm thế anh dũng bèo nhất

3 tháng lương, tức là được cái hạn mức hạn mức 3 tháng lương cầm thẻ
nó xài đi. Đúng không? Cảm thấy nó mượn nợ này nọ, cuối 5 á thì cuối

tháng trả trả không đúng hay lãi lãi lý cái đó tính sau thẻ tín dụng, nâng

tầm cuộc sống, nó giúp cho tụi em đi du lịch đi tất cả mọi thứ. Anh ơi,

bây giờ tất cả mọi nơi đều có chấp nhận thẻ, nhưng mà ngày hôm nay

anh chỉ nói em với cách mà thẻ tín dụng nó xỏ mũi tụi em tụi em chết

thôi. Cái chất khi mà xài thẻ tín dụng ngu thẻ tín dụng là không lãi suất.

Tức là tụi em xài thẻ tín dụng em quẹt em tới bbt tập gym trả góp gì đó

đúng không em? Tới bbt tập gym trả góp là ông quẹt cái thẻ, đó là nó

không tính lãi suất của em trong vòng chu kỳ 45.000. Vậy thì tụi em

phải hiểu cái chu kỳ 45 ngày là cái gì, thằng ngân hàng nó sẽ có một
khoảng thời gian sau kê anh lấy ví dụ ngày 20, mỗi tháng. Đúng không?

Ngày 20, mỗi tháng nó sao sao? Kêu một cái cặp là cái số nợ của mày

tới thời điểm người ta phanh lại là 10 triệu. Vậy thì nếu mà mày trả 10

triệu này liền hoặc là trong vòng 15 ngày nữa mày trả thì tao không



tính lãi. Còn nếu nếu mà mày trả trễ thì tao sẽ tính lãi dựa trên số ngày

trả trễ cái lãi, nó phải gấp 4, gấp 5 lần cái lãi suất huy động của ngân

hàng đó ăn cái lãi đó. Bởi vậy thẻ tín dụng gặp mấy nó nó nó, nó gọi là

nó nó chào hỏi, thấy thương lắm mà bây giờ á cái con nhỏ mới ra

trường đi nó lợi dụng nhan sắc, nó vô nó báo trung bình như Nguyễn
nốt 5 chục cái ứng dụng của công ty anh. Đối thủ đủ target rồi từ. Trong

đó, con trưởng phòng có một phó giám đốc của một công nhân quèn,

tùy mỗi mức một cái hạn mức khác nhau ở trẻ là anh tinnum thẻ một

silver rồi thẻ rồi lo gì ta lừa hết đúng không? Hẳn mức 3 tháng sáu

tháng, cái vấn đề nằm chỗ đó nên có rất là nhiều cái ngân hàng, nó

muốn vô công ty anh để nó ôm cái ứng dụng cái đó khó lắm, ta nói. Dù

lẻ từng cái rụp đạt trần nữa mà cái vụ có thẻ tín dụng thì bảo mình nữa

chứ? Bây giờ á nó nó đưa nó nó nó nó nó nó nó nó nó gặp anh nó kêu.

Anh giới thiệu thử ứng dụng cho đám nhân viên của anh thì anh giới
thiệu thay thế anh trong cái đám nhân viên của anh rồi thêm mấy đám

nhân viên của anh nó ngu bò quá trời éo ừ nó ngồi nó chả là cái thằng

không rồi chẳng thể nào mà đẩy ra vô đường đã nhận. Đúng không?

Tại vì thấy chỗ nào không có được, nó gặp tụi em, nó cũng nói vậy đó,

nó nói vợ anh trả lãi trong vòng của ông, anh trả trong vòng 15 ngày

không lãi, tức là chu kỳ của anh là tháng được 3 chục ngày, thêm 15

ngày đến 15 ngày, lãi 0%. Khi nó làm nó làm vậy người ta nói về cái

cuộc đời nó chó má lắm, nó lừa nha là nó sống thôi đúng hông mấy cái

thằng khùng á nó lừa kêu là trộm cướp, còn cái thằng tài phiệt nó lừa
đó là lừa hợp pháp, nó lừa mày ngu. Nói to cãi tại mày ngu nên tớ thấy

cái mà những cái chặng đường xương máu này không phải là người

Việt Nam được đâu bên mỹ nó bị lừa rồi mày ơi, có cái xã hội nào cũng

có thằng ngu như nhau à đó? Ngày hôm nay anh sẽ cho tụi em bớt ngu

cái điểm này rồi. Bây giờ thí dụ như cái cốc của anh là 5 chục triệu ai

cũng biết rồi đúng không? Thì bây giờ anh cũng đang ở với mẹ ơi, mẹ

ơi, hỏng đi đâu bao nhỏ thì ăn cái gì, họe gì quên bà nó rồi có nợ. Tại vì

cái thẻ là thẻ có của anh, anh dùng anh đi ăn, anh hoàng tử hết rồi nói

mẹ tao nói thật sự mấy cái xã hội Việt Nam mà tao chả trả tiền chỗ nào

luôn á thiệt luôn á cuộc đời này nó lừa đảo anh nhiều quá, em hiểu
không để nó làm cho anh ra một cái thành viên Nguyễn nó sống không

còn ý tưởng nữa. Ôi ngày xưa lý tưởng ông em là chú bộ đội, em là chú

công an đồ em mang hòa bình tới cho nhân loại đồ rồi xong rồi em làm

từ thiện đồ em fan anh đúng rồi các kiểu mà cuộc đời khi mà thực tế nó



không như là bài thơ ông bà nó lừa từ tháng ba tới tháng b từ concerta

con là thằng gg luôn. Vô nghe cái miệng thì nói yêu mình nói anh yêu

em không phải vì tiền đâu mà ngày nào cũng hầu hết của lộ lộ nói

ngược em yêu anh không phải vì tiền. Em yêu anh không phải vì anh là j

Nguyễn. Anh không phải là người nổi tiếng nhưng mà anh yêu anh vì
cái tính chất của anh vì con người của anh má nó bữa chắc bữa apple

bữa điện thoại, bữa quần áo mỹ phẩm son nó+ lại gần cái tỉ bạc luôn

không em ơi mình nuôi nó mập cái răng luôn mà tối ngại nhắn tin nó

khủng bố nó trời ơi anh không còn thương em nữa hả anh không anh

không em không ngờ anh là người như vậy. Mái tóc cắt bỏ 3 lô quá

mấy cái ngữ như mày tao thì tao nuôi surge bao bì đó mà biết điều hơn

nghen. Em không nghe anh tâm công nghệ việt đang áp lực cuộc sống,

tình tiền tù tội bao nhiêu là cái thứ ở trong công ty đúng không? Còn

phải phục vụ+ đồng phục vụ fan này nọ nữa. O gặp mấy con bộ cạp
hứa? Nếu mà tụi em là nếu mà tụi em là anh đó tụi em có nóng đúng

không? Nhưng mà xã hội này nó là như vậy. Không có xã hội, nó lại như

vậy rồi không gặp thêm mấy thằng fan trời ủ nữa. Ôi mấy thằng fan trời

ủ là mấy thằng fan than nghèo kể khổ quá ôm ấy vô duyên Nguyễn ơi,

em thích tập phòng em hâm mộ anh từ vlog đầu tiên này nọ cắt kia rồi

xong rồi em tới lòng với hoàn cảnh khó khăn, anh cho trả góp 400.000

tháng để ừ nó phát một bữa sau chạy gấp ngàn đó 8 7. Ôi trời ơi luôn á.

Trong đó thành lời luôn ờ cái cuộc đời nó lừa rồi nó lừa anh nó lừa anh

nói vậy đó từ cô đàn bà cái thằng fan phong ăn những cái đối tượng
mà mình chi gọi là tin tưởng nhất mai nó lừa mình thì mình nghĩ là cuộc

đời không tin gì nữa. Anh chỉ ví dụ 2 trong một trong 2000 sự kiện thôi

nhiều lắm ớ nó thôi, thực tế sống đi bar bây giờ anh gì sẽ hồi nãy hồi

nãy mình quên quên anh nói là tại sao mà anh không tin người ta đúng

không anh phải đề phòng người ta đúng không? Thế bây giờ có thể

khóc của anh nè ở Việt Nam mình không có văn minh mày ơi, Việt Nam

này sống lâu thiệt đó, mẹ nó bắt chước tư bản mà sống như bò vậy đó

biết sao văn minh không? Bây giờ tao trả thẻ dịch vụ hay cầm máy, bố

tới đây mày cà 3 đúng không? Tức chứ tao nhìn mày chứ chứ bây giờ

máy tao đây mày cầm thẻ tín dụng tới vùng đó mà chụp hình 2 mặt lên
mà vô mua hàng cách mạng của tao à? Bởi vậy cái thằng ngân hàng có

lộn thằng cái thằng nhà hàng bắt đầu tạo ra những cái đám nhân viên

không có văn minh, không có xứng tầm đẳng cấp với cái nhà hàng mà

em thấy đúng hông đó bây giờ, ví dụ anh tức quá không ăn thẻ xuống,



ví dụ cái ứng dụng nó như vầy nè, nó cầm thẻ tới đưa cho thằng đạt

đưa thẻ cho nó thì nó phải cầm máy bót tới cái mod thì cái máy để mà

gọi là quẹt thẻ đó Ôi mới nói là phải cầm tới, còn không có thì nó phải

để cái bót chỗ nào, vị trí nào thanh thiên bạch nhật để tao coi. Nó đem

cái bồn, nó đóng cái cửa nhà, ai biết nó làm cái gì đúng không? Nhưng
mà bây giờ nó đem vào buồng, đóng cửa lại, điện thoại ra chụp mạch

rồi xong nó quẹt xong trả thẻ tao đúng chưa? Rồi xong cái lên ăn phải

vô nhập? Tài khoản id vô cái mail kích tv đó mua cái gì quần xì viktora xí

dịch đồ này nọ không chục bộ rồi mua son mỹ phẩm chục bộ tính tiền

ra ngàn đô điền thông tin thẻ mới hát được gần khứa duyên Nguyễn

kiều nè ô tô mới nhập nhập nhập vô số có số cvv 3 số làm sao nhập

tịch vào mt cái cặp pô mà thí dụ như gặp cái thằng mà amazon đi nó

nó biết điều đi thì nó chẳng có vẻ là liền luôn. Mày hack thẻ cào tại vì

mày mua là con gái mà tên trẻ là con trai, họ hàng cũng khác nhau nữa
là mày hát cái chắc rồi nó bụp thằng này luôn. Nó gửi thông tin tình

báo CA bắt+ đồng này luôn, nhưng mà ở Việt Nam mình anh thôi.

Đúng không còn, nhưng mà mấy thằng lụi kệ mẹ tao lấy tiền thôi đã ồ

tao lấy tiền thôi đã nói quốc tế đã kiếm được đâu, tự nhiên sao mất tiền

cho cái quần xì không em hiểu anh nói gì không? Nó ít cái bọn Việt

Nam nó vậy đó mod em đi ăn em đi với gái kiểu nó lôi đầu móc thẻ ra

cà mà mày còn ở bên mỹ á thì anh đưa trẻ không sợ anh đâu có thèm

cũng sợ nữa. Ở bên mỹ nó làm sao kiểm soát quân nó còn cái Việt Nam

á lo cãi lộn khỏi kiện mệt lắm đúng không? Bởi vậy lúc đó là cái lý do tại
sao hình như Nguyễn có thể có tầm chục triệu mày có lừa tao mất 5

chục rồi chứ không phải mày lừa tao mất một tỷ đúng không nói chơi

vậy đó mà em anh có thể có có đi á rồi, giờ anh trả trả nợ thẻ khóc nha,

trả nợ hay khóc đầu tiên trả nợ thẻ, có cá thì anh anh xoài theo

Techcombank á thì. Anh sẽ vô trong ứng dụng Techcombank? Đó ứng

dụng Techcombank em tại vì điện thoại á mỗi cái app mà đặt cái tên

khác nhau đúng không mẹ nó đặt một pass chung nó biết nó hát cái

đùi, nó là nghệ thuật mà vi diệu quá. Thời buổi này, công nghệ 4 0 ngu

chết nói chung em vẫn cười tài khoản anh em đúng rồi tài khoản gốc

thôi, 3 cái tài khoản này là cái tài khoản dùng để gọi là ấy á, bây giờ
mình phải vô chọn một thanh toán thẻ tín dụng tại chốt này, nó load

hơi lâu mạng phòng anh nó hơi yếu nha. Gọi Hà Thanh thanh toán thẻ

tín dụng à quên nữa cái hình màn hình cho đẹp trai vô 3. Thêm hình

nền thêm sửa chữa ảnh của bạn rồi kiếm hình coi. Chu. Đúng không?



Hỏi, OK? Không biết chọn cái gì bây giờ đây? Hình này ngạo nghễ nè.

Được biết hình gì nữa còn đóng sub đi cho nó soi nó ngầu. Rồi OK? Hơi

ngược chút men. Rồi xong rồi, giờ trách mẹ phần thông tin tao xóa cho

máy quên nữa ổng mới vô app có phần thông tin đâu mà hát cũng chết

mẹ luôn. Rồi nói chung, bây giờ cái điện thoại của anh mà bị há là tao
sẽ chém đã chần trước tại vì con mình nó ngồi đây ha vô phần phần

nào vậy ta. À phần à quên mẹ rồi phần phần phần thẻ thôi coi rồi OK

vào phần thẻ gì kì vậy mở thẻ ngay thẻ tại nhà cái gì hả bố? Thực chất 3

ra lâu quá, không trả tiền quên mẹ ơi. Tự nhiên, giờ trái đất sau đó vô

được chỗ này thôi kệ mẹ nó anh ta. Ví dụ cái vụ nó gài mình thôi chứ

không phải ví dụ, em mở thẻ Techcombank nhưng anh không ưa này

đâu. Rồi em nhìn trên màn hình, em thấy nè số dư tạm tính là 18 triệu,

đó là hôm nay bao gái hết 18 triệu rồi đó dạ rồi em nhìn hạn mức tín

dụng 5 chục triệu. Vậy là duy Nguyễn có nói có sai không? Số tài khoản
xin xe đấy, cái này nè cái thời hạn thanh toán theo sao kê là ngày 12

tháng tám. Là chu kỳ hằng ngày, đó là ngày 12 tháng tám đó thêm một

cái nữa là tụi em nhìn nhang cái khốn nạn mà cái chó má nhất của nó là

cái gì? Mức trả tối thiểu theo sao kê? Tức là chín trăm tám mươi mốt

ngàn Whitehouse. Tao nợ mày 18 tao nợ mầy 19 triệu, tại sao mà lấy

tao có một triệu? Nếu mà mà nếu mà tụi em ngu á mà tụi em cứ để cho

mọi sự việc. Nó diễn ra một cách automatic đó một cách tự động hóa.

Là tụi em dính 7 thợ chó má của ngân hàng, liền tao nợ mày mươi 9

triệu mày đòi tao có một triệu rồi, hôm nay mày cho tao 18 triệu. Nó
cũng có cho 18 triệu đó em mà nó cho nợ thì anh mới nói em cái gì 18

triệu đó nợ nợ đó lấy lãi xúc quần mày luôn nó lấy lãi còn hơn xã hội

đen nữa, em đó tên này là cướp cướp OK đúng không, cái này là nó nó

nó nói chung á nó không phải là cướp mà nó lừa cái gọi là cái sự ngây

thơ của tụi em. Nó lừa tụi em đó. 21 toà quả thông tin đâu ra ngân

hàng phát mãi của tao nợ nhiều chứ? Vậy mày có xài hông dạ có giải

pháp rồi cãi= trời nên đã nói rồi, cái thẻ tín dụng á thì có mượn thì phải

có trả. Cái bản chất của tín dụng chỉ là giúp cho cuộc sống mình tiện lợi

hơn thôi chứ không phải đó là cái cái cái cái con heo mà em rút tiền ra

xài hoài zay đó mà thẻ tín dụng hạn chế, rút tiền rút tiền là nó giống nó
nói em mượn tiền và mượn tiền tính lãi lãi rất là khốn nạn 20%, 1, 5 thì

vậy, tại sao tại vì có phải ngân hàng nó sống nhờ mấy đâu không? 52

facebook hay cuộc đời nó yêu mình chưa? Thấy cuộc đời nó thương

mình không rồi thôi, giờ anh vô anh trả nợ cho nó đòi thấy mẹ luôn rất



là trữ thanh toán nè nó gài hàng này con khi đã thanh toán cho số thẻ

này, bây giờ nó ghi lại số dư tối thiểu là nó mới đòi em kiểu đó dư nợ

sao kê là 10 cũng có dư nợ sao kê xong giờ nó lên tới 2 chục triệu rồi à?

Nó lấy thằng khứa 19 triệu nó+ với cái số dư nợ tối thiểu đó là ra 19

triệu, anh chưa có thời gian để anh coi cái số 19 triệu có đúng hay sai,
nhưng ở này nhớ thời rồi nhập số tiền, tức là ở đây tụi em có 3 sự lựa

chọn, một là trả theo thấp nhất rồi xong phần kia đóng lãi. Đóng lại là

yên tâm, đi lại lại tự thu rồi dư nợ sao kê trả một lần là sầu. Đó rồi nhập

số tiền, ví dụ như tiền tài khoản em không đủ á, em đang nợ 2 chục

triệu mà tài khoản em có 10 triệu thì em nhập trên 10 triệu đồng, trả

trước đi bar rồi. Còn anh nói chung anh là thẻ tín dụng của anh là để

khịa thôi, anh dư tiền đến trả yên tâm rất vô duyên nợ sao kê cho chắc

cú đó đúng chưa? Xong nhấn thanh toán cuộc sống nó tiện lợi làm sao

nếu mà em biết. Còn nếu em không biết thì em chết với nó thôi rồi
xong tự nó tự nó quất luôn trời á ** không nhập pháp luôn 3. Tại sao nó

làm vậy? Nó cũng sợ em chửi nó. Tại vì sao ứng dụng anh trả cho anh,

nhưng mà cái này là nó đòi bác nè cái này cái bác này hiểu chưa hiểu

không hiểu không tức nói không hiểu như 3, tức là mình đang xài một

cái vùng mình trả cho mình. Thì thằng khác thằng đạt mà cầm điện

thoại tao mày hát thì cũng là mày trả cho tao thôi, không phải là tiền đi

ra chỗ khác. Nói chung, tiền từ tay chồng qua tang vợ thì khỏi khỏi khỏi

kiểm tra ok? Rồi rồi người ta bảo không anh, anh chơi vậy lắm em. Ông

mất cái điện thoại đó, cái điện thoại này chuyển vào điện thoại này ten
đồ mà chó chưa em biết là là là là là là thẻ tín dụng mà nó nó nó nó nó

nó gì nó mynny retore là biết nhiêu lâu không 45 ngày chưa có con mấy

cái túi ngân hàng là nhiều cái cũng sungai cái đó lắm không phải dở

đâu mà lúc nào nó cũng đạo mạo lúc nào nói chuyện nó cũng rất là đạo

lý mà lúc nào nó rất là đạo đức mình nhấc lên báo nữa. Ừ luôn đồng

hành cùng luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đồ ở ngoài, chúng

tôi luôn lắng nghe doanh nghiệp, doanh nghiệp là hơi thở của chúng

tôi. Đồ con bò vàng cho máy hút sữa thôi. Nó ở đây, anh anh để ý, anh

nói cho em, đó là cái cách tụi em thanh toán. Cái cách mà tụi em thanh

toán nó ngu ngu là chết với nó ở đây là chỉ ví dụ một cách công= thôi.
Còn nhiều người khác nữa thì tụi em xài thẻ cùng quỷ nào đó thì phải

coi kỹ lại vấn đề đó nha. Còn nếu chung những thông tin nào không

rành về thẻ thì cứ phải điện thoại anh đó nhất là cái số cái cái cái cái thẻ

đó em khóa tính năng internet luôn khóa luôn, nó không có tính năng



internet h thấy mẹ luôn đó con. Ồ ch mạng nó sống nhờ cái này mà

thông cảm em quên đó, máy điện thoại, điện thoại có cái đó ăn nhiều

điện thoại lắm nên mới cái này mới thiệt nè, cái này mới thiệt nè. Cái

điện thoại thiệt á dành cho tài khoản thiệt điện thoại có cá dùng để cho

tài khoản cốc đúng không? Cùng lắm là mất cái cốc thôi, ta không mất
cái thiệt mà tao mất cái thiệt tao còn cái cóc. Nó cũng hết sóng trên đời

ta thấy cái mà đời nó khốn nạn lắm. Ở bên mỹ cũng vậy, nè có những

cái người á mà người ta xài thẻ tín dụng mà không biết app hay là tao

không rành app hay là apple không có gì đó cái đó chạy tới ngân hàng

nó chả nó chạy tới ngân hàng, nó trả xong con nhỏ ngân hàng thôi,

đừng trả hết chạy chút thôi. Nó tư vấn làm sao còn nhỏ thì chịu luôn rồi

ấy một chút thôi để ăn lời chứ mà tại vì bên mỹ nó có cái vụ reddit đó,

điểm rank ít đá đít càng cao thì lãi vay càng thấp, mua hàng càng ngon

mượn tiền càng dễ rồi đó mà cái điểm đích là cũng phải cho thằng
ngân hàng nó ăn nhiều nhiều nữa mới là điểm rất cao giống như tụi em

chơi game, nạp nạp, nạp cạc vậy đó. Thôi, bây giờ cái cái cái cái cái

video về thẻ tín dụng á thì nói tóm lại, á thẻ tín dụng nó sang lời tụi em

nó ăn lời tụi em dựa trên cái hồi em không biết giữa nó nói không có

sai, nhưng mà nó sẽ không nó đủ, nó sẽ gầy tụi em vô những cái cây

đó, những cái cây đó nó ăn lời tụi em mà thẻ tín dụng là một trong dịch

vụ ngân hàng kiếm sống. OK sẽ thay sex uy, tín dụng là văn minh, tụi

em cố gắng xài thẻ tín dụng đi đúng không? Nhưng mà phải xài đúng

cách. Anh duy Nguyễn là chuyên gia tư vấn thẻ tín dụng free, anh
Nguyễn không có làm cho ngân hàng nào hết á, nhưng mà anh Nguyễn

rất ghét cái kiểu mà làm ăn gian dối. Cái kiểu làm ăn chụp giật đúng

không? Anh thích cái kiểu làm ăn có sao? Nói vậy chứ anh không thích

cái kiểu làm ăn lừa đảo của người ta, ok? Đó và anh hi vọng là thông

qua cái kiến thức video chia sẻ tụi em cóp đủ thêm các kiến thức về tài

chính, có thêm kiến thức về tài chính và cách quản lý tài khoản. Giống

như anh nhiều tài khoản cốc cốc đó để nhiều cái ứng dụng khác nhau

rồi nó không bị nói chung là cách bảo mật hơi và còn nhiều chiêu khác

nữa thì sẽ nằm trong những video tiếp theo.

Làm thẻ tín dụng Ngân Hàng SeaBank Điều Kiện và Thủ tục, Lãi Suất
được cấp thẻ

Hướng Dẫn Trang Trí Shop Trên Shopee Hiệu Quả

https://chototbatdongsan.com/kinh-nghiem/lam-the-tin-dung-ngan-hang-seabank-dieu-kien-va-thu-tuc-lai-suat-duoc-cap-the.html
https://chototbatdongsan.com/kinh-nghiem/huong-dan-trang-tri-shop-tren-shopee-hieu-qua-2.html


 Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân

Hàng Agribank 2022

Cách vay tiền không thế chấp tại ngân

hàng Vietinbank Thủ tục 

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
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