
1. Mối quan tâm về tài chính hàng đầu hiện nay của anh chị là gì?

Quỹ học vấn Quỹ tiết kiệm/ đầu tư

Quỹ chăm sóc sức khỏe Quỹ dự phòng đảm bảo cuộc sống

Quỹ hưu trí an nhàn Khác:

2. Đối với anh chị thì số tiền để đảm bảo cho nhu cầu tài chính trên là bao nhiêu?

100 - 200 triệu 500 triệu - 1 tỷ

200 - 300 triệu Trên 1 tỷ

300 - 500 triệu Khác:

3. Anh chị đã có khoản trên để sẵn ra chưa?

Có rồi Chưa có Khác:

4. Mức chi phí sinh hoạt bắt buộc cho gia đình anh chị hiện nay là bao nhiêu?

5-10 triệu 30-50 triệu

10-20 triệu Trên 50 triệu

20-30 triệu Khác:

5. Nguồn thu nhập khả dụng (phần còn lại sau khi trừ chi phí bắt buộc ở trên) của anh chị?

1-5 triệu 20-30 triệu

5-10 triệu 30-50 triệu

10-20 triệu Khác:

1 triệu 5 triệu

2 triệu Trên 5 triệu

3 triệu Khác:

7. Nếu tiết kiệm theo cách thông thường thì anh chị sẽ tiết kiệm được mỗi năm là……………………

8. Như vậy số năm cần đến để hoàn thành mục tiêu theo cách thông thường là…………………………

Có Không

10. Anh chị muốn được tư vấn trực tiếp trong 1 buổi làm việc cụ thể hay gửi thông tin qua email?

Làm việc trực tiếp

Gửi qua email

www.huytranmdrt.com

Họ và tên: 

Ngày tháng năm sinh:

Email:

Số điện thoại:

KHẢO SÁT NHU CẦU TÀI CHÍNH

6. Để bắt đầu tiết kiệm cho mục tiêu tài chính đã xác định ở mục 2 (nếu chưa có) hoặc bổ sung 

thêm (nếu đã có hoặc chưa có đủ) thì anh chị có thể tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng từ mục 5?

9. Có 1 cách khác có thể giúp anh chị rút ngắn thời gian đạt mục tiêu tài chính hoặc với số tiền tiết kiệm 

khởi đầu ít hơn thì anh chị muốn tìm hiểu chứ? 

Thông tin cá nhân để nhận bản tư vấn và được tặng bản thẩn số học thú vị!

Cảm ơn anh chị!

http://www.huytranmdrt.com/

