
Lịch sử tín dụng tốt là yếu tố quan trọng
trong nền kinh tế ngày nay và có thể
giúp cung cấp khả năng tiếp cận các
sản phẩm tài chính giúp các cá nhân tiết
kiệm tiền và vượt qua các chi phí bất
ngờ dễ dàng hơn. Không chỉ là một con

số, điểm tín dụng có thể ảnh hưởng hoặc phá vỡ khả
năng đạt được mục tiêu của bạn, từ việc mua điện thoại di động đến mua nhà.
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1)  Tín dụng tốt cho phép bạn sự tiếp cận
Không có, kém tín dụng, hoặc tín dụng xấu có thể khiến việc truy cập thẻ tín
dụng, các khoản vay mua ô tô kể cả việc kinh doanh nhỏ, cho thuê căn hộ, việc
làm, thế chấp, … không thể thực hiện được hoặc rất tốn kém. Nếu không có
quyền truy cập, việc xây dựng tài sản và ổn định tài chính sẽ khó hơn.

2) Tín dụng tốt giúp bạn tiết kiệm tiền
Ngay cả khi có quyền truy cập, điểm số dưới chuẩn có thể dẫn đến chi phí và lãi
suất cao, làm tăng thêm hàng chục nghìn USD chi phí trong suốt cuộc đời.
Người ta ước tính rằng tín dụng kém khiến người Boston trung bình tốn thêm
$236,000 đô la trong suốt cuộc đời của họ.

3) Tín dụng tốt có thể cung cấp sự ổn định trong các trường hợp khẩn cấp
40% người Mỹ thiếu $400 tiết kiệm, và khi các trường hợp khẩn cấp xảy ra,
không có khả năng tiếp cận tín dụng an toàn, nhiều người buộc phải chuyển
sang các tổ chức tín dụng chi phí cao như các tổ chức cho vay ngắn hạn. Tiếp
cận với nguồn tín dụng hợp túi tiền có thể giúp các cá nhân vượt qua các trường
hợp khẩn cấp một cách suôn sẻ hơn, không rơi vào vòng quay nợ nần.

Vì tất cả những lý do này và hơn thế nữa, điểm tín dụng cao là một thành
phần quan trọng của sức khỏe tài chính.
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