BẢN KHẢO SÁT
NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU TÀI CHÍNH
Số:…….
1. Trong gia đình anh, chị (bạn) ai là người tạo ra thu nhập?
A. Chồng



B. Vợ



C. Cả 2 Vợ, chồng



2. gđ đang sử dụng thu nhập của mình vào mục đích nào?
+ chi phí ăn uống,sinh hoạt hàng ngày  + Tiết kiệm cho tuổi già an nhàn
+ Mua sắm tài sản, đồ đạc



 + Tiết kiệm tương lai học hành của con 

3. Theo anh, chị thì ngoài vợ, chồng mình ra, ai có thể thay thế anh, chị lo những khoản
chi tiêu trên và đặc biệt giúp đảm bảo tương lai cho các con của mình dù bất kỳ hoàn
cảnh nào xảy ra (kinh tế tăng, kinh tế giảm hiawcj xảy ra rủi ro)?
+ Hàng xóm



+ Ông bà nội, ngoại



+ Bạn thân



+ Nhà nước



+ Anh, chị em ruột



+ Không có ai



4. Theo anh, chị vì lý do nào đó thu nhập của gđ bị mất đi 1 nửa hoặc toàn bộ thì cuộc
sống của gđ a/c sẽ ra sao?.


+ Nguy hiểm

+ Cực kỳ nguy hiểm



5. Như vậy, thu nhập của anh, chị có vai trò thế nào đối với cuộc sống của bản thân và gia
đình?


+ Quan trọng

hay

+ Rất quan trọng



6. Thu nhập của anh, chị quan trọng vậy có :
+ Cần được bảo vệ 

hay

+ Rất cần bảo vệ 

7. Anh, chị đã có cách nào bảo vệ thu nhập của mình và vợ (Chồng) chưa?
+ Chưa



+ Có



Chia sẻ cách a/c đang thực hiện:……………………

8. Nếu có 1 giải pháp để bảo vệ thu nhập, bảo vệ số tiền vợ chồng chắt chiu tiết kiệm
bao nhiêu năm không bị mất đi cũng như bảo toàn tài sản (như nhà cửa, đất đai, xe
cộ,…) thì anh, chị muốn:
+ Tư vấn ngay 

+ Từ từ tư vấn thêm 

hay

9. Anh chị có thể để riêng cho giải pháp này bao nhiêu tiền/ ngày :
 30.000đ

 40.000đ

 100.000đ

Số khác:…………

Anh, chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:………………………………… Giới tính:

Nam  Nữ 

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………….. Email:…………………………………….
Thu nhập ổn định ước tính/ tháng:……………………………… VNĐ
Tình trạng sức khỏe:

Tốt



Trung bình



Tình trạng hôn nhân:

Độc thân



Có gia đình



Số con:…………

Họ và tên vợ/ Chồng:………………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh:………………………………… Giới tính:

Nam  Nữ 

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………….. Email:…………………………………….
Thu nhập ổn định ước tính/ tháng:……………………………… VNĐ
Tình trạng sức khỏe:

Tốt



Trung bình



Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh của các con:
+ Con thứ nhất:…………………………Ngày sinh :………………Giới tính……………
+ Con thứ 2:…………………….………Ngày sinh :………………Giới tính……………
+ Con thứ 3:……………………….……Ngày sinh :………………Giới tính……………

KHÁCH HÀNG

NGƯỜI ĐI KHẢO SÁT

