(2) Giäm B§t Phí T°n ñ°i Ngân Phi‰u
M¶t sÓ ÇiŠu lŒ cûa ngân hàng, ch£ng hån nhÜ
sÓ tiŠn tÓi thi‹u phäi có trong công hay lŒ phí
hàng tháng, có th‹ gây khó khæn cho bån trong
viŒc mª m¶t trÜÖng møc. Có khi, không có
ngân hàng trong khu bån ª. N‰u bån không
mª m¶t trÜÖng møc, bån vÅn có th‹ ÇÜ®c Ç°i
tiŠn miÍn phí hay v§i lŒ phí thÃp hÖn là Ç°i chi
phi‰u tåi các tiŒm Ç°i ngân phi‰u. Sau Çây là
m¶t vài g®i š:
ñ‹ Ç°i ngân phi‰u tiŠn lÜÖng: Bån có th‹ hÕi
chû nhân nÖi bån làm n‰u h† có th‹ Ç°i tiŠn
m¥t cho bån, hay bån có th‹ t§i nhà bæng nÖi
chû nhân có trÜÖng møc Ç‹ Ç°i ngân phi‰u ra
tiŠn m¥t, thÜ©ng là miÍn phí. Công ty bån làm
có th‹ nói chuyŒn v§i nhà bæng Ç‹ bäo Çäm
r¢ng bån có th‹ Ç°i ngân phi‰u lÜÖng ra tiŠn
m¥t miÍn phí. Có vài ch® cÛng có th‹ Ç°i
ngân phi‰u ra tiŠn m¥t n‰u bån mua ÇÒ cûa h†.
ñ‹ Ç°i ngân phi‰u cûa chính phû: NhiŠu
nhà bæng nhÆn Ç°i ngân phi‰u cûa chính phû
miÍn phí.

Các hÜ§ng dÅn khác vŠ
trÜÖng møc ngân hàng
Mª công khoän mà không dùng sÓ an sinh xã
h¶i:
HÀu h‰t các ngân hàng ÇŠu Çòi hÕi sÓ an sinh xã
h¶i (Social Security Number, SSN) khi bån mª
m¶t trÜÖng møc. H† cÛng së yêu cÀu m¶t sÓ
giÃy t© chÙng minh danh tính nhÜ giÃy thông
hành, b¢ng lái xe. Ngân hàng së hÕi sÓ an sinh
xã h¶i vì h† cÀn khai báo tiŠn thu‰ Ç‰n Sª Thu‰
Vø (Internal Revenue Service, IRS) n‰u h† trä
bån tiŠn l©i cho trÜÖng møc cûa bån.
Vài ngân hàng së cho bån mª trÜÖng møc mà
không dùng Ç‰n sÓ an sinh xã h¶i n‰u bån ch†n
loåi trÜÖng møc không ÇÜ®c trä tiŠn l©i. Và n‰u
bån không có sÓ an sinh xã h¶i, bån cÛng có th‹
dùng m¶t sÓ cæn cÜ§c cá nhân khai thu‰
(Individual Taxpayer Identification Number ,
ITIN) tØ Sª Thu‰ Vø. NhiŠu ngân hàng cÛng
cho bån mª trÜÖng møc v§i sÓ ITIN thay vì
dùng sÓ SSN.
HÖn n»a, v§i sÓ ITIN, ngân hàng së yêu cÀu bån
ÇiŠn m¶t ÇÖn W-8BEN.

ñ‹ Ç°i ngân phi‰u cá nhân: Tên nhà bæng
trên ngân phi‰u là nÖi có th‹ Ç°i tÃm ngân
phi‰u Çó ra tiŠn m¥t miÍn phí.
Hãy lÜu š là n‰u ngân phi‰u bån muÓn Ç°i ra
tiŠn m¥t ghi tên bån trên Çó, bån së cÀn xuÃt
trình giÃy t© lš lÎch Ç‹ lÃy tiŠn m¥t. N‰u chi
phi‰u ghi tên ngÜ©i khác, ngÜ©i Çó phäi là
ngÜ©i Çi Ç°i ngân phi‰u.

Trung Tâm LuÆt Tiêu Thø Toàn QuÓc (National
Consumer Law Center) là nÖi tham vÃn cho luÆt sÜ và
cho m†i ngÜ©i bi‰t vŠ các vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n luÆt tiêu
thø cûa ngÜ©i Hoa Kÿ có l®i tÙc thÃp và trung bình.
CÄm nang ÇÜ®c hoàn thành v§i s¿ bäo tr® m¶t phÀn tØ
ViŒn Xã H¶i Mª R¶ng (Open Society Institute).
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quy‰t ÇÎnh trÜÖng møc nào së Ç« tÓn tiŠn hÖn
cho bån. M¶t trÜÖng møc nhà bæng së ít tÓn
tiŠn hÖn là sº døng các tiŒm Ç°i chi phi‰u ra
tiŠn m¥t.
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ñ°i Và Mua ngân Phi‰u
TÓn H‰t Bao Nhiêu?
Ti‰t kiŒm tØng xu là ÇiŠu quan tr†ng khi bån sÓng
v§i m¶t ngân quÏ eo hËp. N‰u bån không sº
døng m¶t trÜÖng møcngân hàng Ç‹ Ç°i ngân
phi‰u ra tiŠn m¥t và Ç‹ trä các hóa ÇÖn cuÓi
tháng, có th‹ là bån Çã tÓn quá nhiŠu tiŠn Ç‹ sº
døng các dÎch vø Ç°i tiŠn này.
Các tiŒm Ç°i ngân phi‰u së Ç°i ngân phi‰u tØ
chính phû, hãng xÜªng, hay các ngân phi‰u cá
nhân nhÜng v§i chi phí cao (tåi vài ti‹u bang nÖi
có ít luÆt bäo vŒ ngÜ©i tiêu thø, các tiŒm Ç°i ngân
phi‰u ÇÜ®c quyŠn tính lŒ phí có th‹ hÖn gÃp ba
lÀn so v§i sÓ tiŠn trong ví dø dÜ§i Çây).

•
•
•

Ngân phi‰u tiŠn lÜÖng cûa bån là $320
NÖi Ç°i tiŠn së tính bån 2% d¿a trên giá trÎ
ngân phi‰u Ç‹ Ç°i ra tiŠn m¥t ($6.40)
Bån Ç°i 50 ngân phi‰u nhÜ vÆy m‡i næm

$320 X .02 (2% tiŠn l©i) = $6.40 / tuÀn
$6.40 x 50 tuÀn = $320 bån trä m‡i næm

•
•

Bån nhÆn tr® cÃp chính phû hàng tháng
NÖi Ç°i tiŠn tính bån $10 Ç‹ Ç°i m‡i ngân
phi‰u ra tiŠn m¥t.

$10 x 12 tháng = $120 bån trä m‡i næm

•
•

Bån cÛng mua chi phi‰u tiŠn m¥t (money
order) Ç‹ trä các hóa ÇÖn, khoäng 4 hóa
ÇÖn m‡i tháng
Bån trä $1.25 cho m‡i chi phi‰u

$1.25 x 4 = $5.00 / tháng x 12 tháng
= $60 bån trä m¶t næm

C¶ng låi tÃt cä, bån có th‹ phäi trä
hÖn $500 cho các dÎch vø
vŠ chi phi‰u m‡i næm.

Các PhÜÖng Cách Khác

bäo chÙng - các chi phi‰u bounced, các
ngân phi‰u bån vi‰t mà trong trÜÖng møc
không Çû tiŠn trä?

(1) TrÜÖng møc ngân hàng
TrÜÖng møc ngân hàng là gì? M¶t
trÜÖng møc ngân hàng ÇÜ®c dùng Ç‹ tåm
gi» tiŠn cûa bån Ç‹ trä chi tiêu và các hóa
ÇÖn hàng tháng. Các trÜÖng møc là cách
thông døng nhÃt Ç‹ chuy‹n tiŠn tØ m¶t nÖi
sang nÖi khác mà không phäi mang theo
trong túi bån. ñó là phÜÖng cách an toàn
hÖn Ç‹ gi» tiŠn m¥t. TrÜÖng møc cûa bån
không th‹ bÎ tr¶m mÃt nhÜ là tiŠn m¥t.
TÃt cä các nhà bæng ÇŠu cung cÃp dÎch vø
trÜÖng møc cho khách hàng cûa h†. Công
Çoàn ngân hàng (credit unions) là m¶t loåi
ngân hàng Ç¥c biŒt, nhÜng h† cÛng gi» tiŠn
båc cûa bån giÓng nhÜ phÜÖng cách cûa
các ngân hàng khác.
Cách L¿a Ch†n ñ‹ Mª M¶t TrÜÖng
Møc: Bån cÀn nghï Ç‰n các ÇiŠu sau Çây
khi quy‰t ÇÎnh nên mª trÜÖng møc ª Çâu:
TiŒn l®i: Nhà bæng t†a låc ª Çâu, có
nh»ng dÎch vø gì, và có nh»ng gi© mª cºa
nhÜ th‰ nào? NÖi Çó có nhân viên nói
ti‰ng ViŒt hay không?
Phí t°n: Nhà bæng Çó có cÃp trÜÖng møc
miÍn phí, và dÜ§i ÇiŠu kiŒn nào? Thí dø,
bån lúc nào cÛng cÀn phäi gi» m¶t khoän
tiŠn tÓi thi‹u (mininum balance, amount)
trong trÜÖng møc Ç‹ có ÇÜ®c ngân phi‰u
miÍn phí? N‰u không, lŒ phí hàng tháng
së là bao nhiêu? Bån có phäi bÎ tính tiŠn
cho m‡i ngân phi‰u kš ra? TiŠn lŒ phí là
bao nhiêu cho các ngân phi‰u không tiŠn

PhÜÖng thÙc ki‹m chÙng ngân phi‰u Ç‹
Ç°i ra tiŠn m¥t: Th©i gian mÃt bao lâu Ç‹
bån có tiŠn trong trÜÖng møc sau khi bån
kš thác ngân phi‰u vào công? (TÃt cä các
ngân hàng ÇŠu b¡t bu¶c bån phäi ch© Ç®i
m¶t khoän th©i gian Ç‹ ngân phi‰u kš thác
ÇÜ®c ki‹m chÙng).
Các dÎch vø ÇiŒn tº: Các máy rút tiŠn t¿
Ç¶ng ATM (automated teller machines) Ç¥t
ª Çâu, và ngân hàng së hÜ§ng dÅn cho bån
sº døng máy không? Có các máy ghi b¢ng
ngôn ng» cûa bån không? Có tính lŒ phí
không?
Mª trÜÖng møc: ñiŠu quan tr†ng bån cÀn
bi‰t vŠ ÇiŠu lŒ ngân hàng, và các lŒ phí;
hãy nên nói chuyŒn v§i nhân viên ngân
hàng b¢ng ngôn ng» cûa bån, hay mang
theo ngÜ©i có th‹ thông dÎch giúp bån.
Hãy nói chuyŒn v§i nhân viên ngân hàng
Ç‹ cäm nhÆn h† có coi tr†ng bån là khách
hàng cûa h†. N‰u bån thÃy thích nh»ng gì
mình nhÆn xét, lúc Çó hãy mª trÜÖng møc.
Có vài ngân hàng së muÓn lÃy m¶t bän báo
cáo tín døng cûa bån, nhÜng cÛng có nh»ng
ngân hàng khác không cÀn t§i chuyŒn này.
PhÀn l§n các ngân hàng ÇŠu cung cÃp m¶t
sÓ loåi trÜÖng møc khác nhau. ñiŠu quan
tr†ng là bån cÀn giäi thích bån cÀn mª
trÜÖng møc Ç‹ làm gì, sÓ tiŠn bån ÇÎnh bÕ
vào hàng tháng, và khoäng bao nhiêu chi
phi‰u bån ÇÎnh vi‰t ra m‡i tháng Ç‹ thanh
toán các hóa ÇÖn. Ngân hàng së giúp bån

