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Shopping for Money Wire Services Five Steps You Can Take to
Avoid Fraud & Save Money (Vietnamese version)
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Trung Tâm LuÆt Tiêu Thø Toàn QuÓc (National Consumer Law Center) là nÖi tham vÃn cûa 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. Bài này
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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Ti‰t KiŒm TiŠn
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Bån Çã thÃy nhiŠu quäng cáo và bi‰t
danh hiŒu cûa h†... nhÜng bån có bi‰t
bån thÆt s¿ së tÓn bao nhiêu tiŠn Ç‹
chuy‹n tiŠn qua dÎch vø trung gian?

Hãy dò hÕi Ç‹ ch†n l¿a dÎch vø có lŒ
phí thÃp nhÃt và giá hÓi Çoái cao nhÃt.
Hãy xem xét các phÜÖng cách
chuy‹n tiŠn khác so v§i dÎch vø
chuy‹n tiŠn cÛ, nhÃt là khi chuy‹n
tiŠn t§i MÍ Tây CÖ. Có vài cách
chuy‹n tiŠn nhÜ sau:
•

... hay làm th‰ nào Ç‹ bi‰t ch¡c ch¡n
ngÜ©i bån chuy‹n tiŠn cho së thÆt s¿
nhÆn ÇÜ®c tiŠn Çó?
•

ñây là nh»ng Çi‹m bån có th‹ dùng Ç‹
t¿ bäo vŒ mình và ti‰t kiŒm tiŠn:
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Hãy ki‹m tra v§i cÖ quan vŠ ngân
thÜÖng cûa ti‹u bang bån ª Ç‹ bi‰t
n‰u công ty chuy‹n tiŠn Çó có giÃy
phép hành nghŠ, nhÃt là n‰u công ty
Çó bån chÜa hŠ nghe nói Ç‰n tên, hay
bi‰t ti‰ng. RÃt nhiŠu ti‹u bang Çòi
hÕi các công ty phäi có giÃy phép
trÜ§c khi bán dÎch vø chuy‹n tiŠn.
Hãy luôn luôn hÕi vŠ giá hÓi Çoái
bån së ÇÜ®c khi chuy‹n. Có nhiŠu
công ty chuy‹n tiŠn th°i phÒng mÙc
l©i cûa h† b¢ng cách cho bån giá
chuy‹n tiŠn thÃp hÖn là nÖi khác.

•
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IRnet: m¶t chÜÖng trình thÜ©ng
có tåi nhiŠu công Çoàn tín døng
(credit unions). ñ‹ bi‰t thêm chi
ti‰t xin liên låc H¶i ñÒng QuÓc
T‰ vŠ Ngân ThÜÖng (World
Council of Credit Unions) tåi sÓ
(608) 231-7132 hay tåi trang
www.woccu.org.
Dinero Seguro: tØ các bÜu ÇiŒn
Hoa Kÿ.
Các trÜÖng møc có th‹ dùng máy
rút tiŠn t¿ Ç¶ng ATM kh¡p quÓc t‰.

N‰u bån bÎ mÃt tiŠn, hãy khi‰u nåi
v§i cÖ quan vŠ ngân thÜÖng cûa ti‹u
bang bån. Có nhiŠu ti‹u bang b¡t
bu¶c các công ty chuy‹n ngân phäi
mua trái phi‰u bäo Çäm. N‰u bån bÎ
mÃt tiŠn vì công ty chuy‹n ngân bÎ
xÆp tiŒm, cÖ quan vŠ ngân thÜÖng có
th‹ giúp bån lÃy låi sÓ tiŠn bÎ mÃt
n‰u công ty Çó có giÃy phép hành
nghŠ và có mua trái phi‰u bäo Çäm.
Ti‹u bang New York còn có m¶t
ngân khoän bäo hi‹m Ç‹ bÒi thÜ©ng
cho nån nhân bÎ lÜ©ng gåt bªi các
dÎch vø chuy‹n tiŠn.

