
BẠN NGHĨ GÌ VỀ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH?

1. Ở hiện tại, anh/chị đang sử dụng những
dịch vụ/sản phẩm tài chính nào sau đây?

2. Trong tương lai gần (6 tháng tới), anh/chị
có quan tâm sử dụng thêm dịch vụ/sản
phẩm tài chính nào sau đây?

Tài khoản ngân hàng

Tiết kiệm

Thẻ tín dụng

Vay mua nhà/xe, vay tín chấp

Sản phẩm đầu tư

Khác.......................................................

Tài khoản ngân hàng

Tiết kiệm

Thẻ tín dụng

Vay mua nhà/xe, vay tín chấp

Sản phẩm đầu tư

Khác.......................................................

3. Trong tương lai xa (từ 10 năm trở lên), 
anh/chị có những ưu tiên nào về tài chính?

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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Anh/chị có thể tham khảo và đặt thứ tự từ 1 đến 4 cho những ưu tiên về tài chính sau đây, 
1 là ưu tiên cao nhất, 4 là ưu tiên thấp nhất:

TĂNG TRƯỞNG Tối đa hóa tiềm năng của các khoản đầu tư

CHUẨN BỊ
Chuẩn bị khoản dự trữ khẩn cấp đáp ứng cho bất cứ tình
huống không thể đoán trước có thể xảy ra

ĐẢM BẢO
Tạo dựng tài chính cho các dự định trong tương lai 
(ví dụ học vấn của con cái hoặc kế hoạch về hưu...)

BẢO VỆ Duy trì chất lượng cuộc sống của gia đình trong mọi tình huống

Cảm ơn quý anh/chị đã đồng ý khảo sát về sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Với mong mỏi được phục vụ khách hàng với những sản phẩm/dịch vụ phù hợp
nhất, hữu dụng nhất, chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến, mọi phản hồi đến
từ quý anh/chị.

Mọi thông tin quý anh/chị cung cấp đều được bảo mật, không cung cấp cho

bên thứ ba, không vượt ra ngoài khuôn khổ phát triển sản phẩm/dịch vụ. Rất
mong quý anh/chị có thể gửi tới công ty những phản hồi chân thật nhất.



Anh/chị có phản hồi, câu hỏi gì thêm 

cho khảo sát này?

Anh/chị có vui lòng để tham gia những đánh 

giá hoặc khảo sát trong tương lai?
Không Có

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............

........................................................................................

Nếu được xin quý anh/chị lưu lại thông tin:

Họ và tên: Ngày khảo sát:

Số điện thoại:

Thành phố/tỉnh anh/chị đang cư trú:

Năm sinh:

Sở thích:

MẪU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
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