TÀI TRỢ MUA XE
Câu Hỏi Nên Đặt Ra?
1. Đại lý  tỏ ra”thúc dục” với việc tài trợ trước khi tôi
tìm được xe
2. Lải suất hằng năm bao nhiêu và so sánh với nơi khác
thế nào?
3. Họ có tính thêm gì không?
4. Có điều khoản về trọng tài uỷ nhiệm không? nếu là
CÓ, thì điều khoản nầy làm cho gần như khó mà kiện
hay khiếu nại gì trong tương lai về khả năng có gian
lận

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

THẺ TÍN DỤNG
Câu hỏi nên đặt ra
1. So sánh tỷ lệ lải và cố tìm thẻ với lải suất thấp
nhất. Tháng 6, 2013, lải suất là 14.96%.
2. Hảy tự sưu tầm. Quỹ Dự Trữ Liên Bang có
thể là nguồn trên mạng tốt để sưu tầm:                    
www.federalreserve.gov/creditcard

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

RALs and RACs
Câu hỏi nên đặt ra
1. Có lệ phí gì đi đôi với ngân phiếu tiền thuế hay
thẻ ghi nợ trả trước?
2. Tôi có cần lấy tiền thuế bây giờ, hay tôi có thể
chờ 7-10 ngày?
3. Tôi có thể kham nổi những lệ phí có thể áp dụng
nếu tôi chọn nhận ngân phiếu hay thẻ ghi nợ trả
tiền trước?

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

VAY THẾ CHẤP THẺ CHỦ QUYỀN XE
Câu hỏi nên đặt ra
1. Tôi có kham trả nổi toàn bộ số tiền vay trong một tháng?
2. Tôi có thể trả các hóa đơn thường nhật và hoàn trả tiền vay nầy?
3. Tôi có kham nổi những phí tổn phụ, tiền lời, và lệ phí có thể áp
dụng
nếu như tôi trả thiếu hay không trả số tiền đáo hạn?
4. Tính toán những điều kiện vay để biết được rủi ro khi
không hoàn trả được, hay tệ hại hơn, khi mất xe:                       
www.autoloancalculator.com

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

THUÊ-RỒI-SỞ HỬU
Câu hỏi nên đặt ra
1. Những lần trả là bao nhiêu?
2. Khi nào trả? Mổi tháng hay mổi tuần ?
3. Tôi Trả trong bao nhiêu kỳ trước khi có thể sở hửu?
4. Còn có những lệ phí gì khác trong hợp đồng? lệ phí lấy
hàng? Lệ phí chấm dứt sớm hợp đồng?
5. Tôi có trách nhiệm gí về sự mất mát hay hư hại?
6. Có thời gian ân hạn cho trả trể không?
7. Tốn phí tổng cộng bao nhiêu để sở hửu món đồ?

THUÊ-RỒI-SỞ HỬU
Hảy tự hỏi
1. Tôi thực sự cần món đồ hay chỉ là
muốn có?
2. Tôi có thể mua ở chổ khác rẻ hơn
không?

TÀI TRỢ MUA XE
Hảy tự hỏif
1. Tôi có hiểu rỏ giá phí chiếc xe
và tiền vay?
2. Tôi có thể đi vay chổ khác với
lải suất thấp hơn không?

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

ĐỔI NGÂN PHIẾU LẤY TIỀN
Câu hỏi nên đặt ra
1. Doanh nghiệp đổi ngân phiếu nào rẻ nhất?
2. Lệ phí và môn bài có niêm yết rỏ ràng lên tường?
3. Tôi sẽ tốn bao nhiêu để đổi ngân phiếu hôm nay?
4. Sữ dụng dịch vụ nầy sẽ tốn kém ra sao về lâu về
dài?

ĐỔI NGÂN PHIẾU LẤY TIỀN
Hảy tự hỏi
1. Có phải trả tiền để đổi ngân
phiếu là phương cách duy nhất
của?
2. Còn có cách nào khác tôi có thể
dổi ngân phiếu miễn phí hay
với lệ phí thấp?  

THẺ TÍN
Hảy tự hỏi
1. Tôi sẽ dùng thẻ tín dụng cho
trường hợp khẫn cấp hay thường
nhật?
2. Cáí gì xảy ra khi tôi xài quá mức tín
khoản? Việc thanh toán trôi chảy hay
tôi sẽ bị tính lệ phí?  

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

TIỀN LƯƠNG
Câu hỏi nên đặt ra
1. Tôi có khả năng vay mượn đến đâu?
2. Khi nào tiền vay đáo hạn? Tôi sẽ có đủ tiền để hoàn
trả hết vào ngày đó không?
3. Tiền vay chịu lải suất hàng năm (APR) bao nhiêu?
Nhiều nơi cho vay chỉ cho biết số tiền mà thôi; yêu
cầu người đại diện tính ra bằng APR – đó là quyền
của vị được biết.

TIỀN LƯƠNG
Hảy tự hỏi
1.  Tôi có thực sự cần vay?
2. Tôi có thể vay ở đâu khác hay dàn
xếp cách khác?  

RALs and RACs
Hảy tự hỏi
1. Tôi có thể đi đâu để được
khai thuế miễn phí?
2. Còn có cách nào khác để lảnh
tiền thuế bồi hoàn?  

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

THẺ GHI NỢ TRẢ TRƯỚC
Câu hỏi nên đặt ra
1. Biểu phí như thế nào và thẻ sẽ tốn kém bao nhiêu trong một
tháng?
2. Có thiết lập phí không? Có lệ phí hàng tháng không?
4. Có lệ phí khi mua hàng không? Có lệ phí khi ký thác tiền không?
6. Có lệ phí khi dùng máy ATM? Hay để trả tiến hóa đơn?
7. Có lệ phí khi kiểm tra kết số không?
8. Có lệ phí khi thẻ không hoạt động không?
9. Trên thẻ có dấu hiệu Master card hay Visa không? Hảy xem cho
chắc là có số điện thoại để gọi nếu thẻ bị mất hay bị đánh cắp.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.accan.org
thư điện tử accan@urbanstrategies.org or gọi (510) 463-2882

THẺ GHI NỢ TRẢ TRƯỚC
Hảy tự hỏi
1. Tôi sẽ dùng thẻ để làm gì?             
(tỷ như, trả tiền hóa đơn, rút tiền,
mua sắm, v.v.).
2. Thẻ nạp tiền trước có phải là phương
cách duy nhất cho tôi?  Tôi có điều
kiện để có trương mục ký thác tại
hiệp hội tín dụng hay ngân hàng?

VAY THẾ CHẤP THẺ CHỦ QUYỀN XE
Hảy tự hỏi
1. Tôi có chịu để mất xe không?
2. Còn có cách nào khác để có tín
dụng hay vay mượn khác?  

