Xin lưu giữ bản Dự Toán Khoản Vay này để so sánh với
mẫu Công Bố Thông Tin Hoàn Tất Giao Dịch của quý vị.

Dự Toán Khoản Vay
NGÀY CẤP
NGƯỜI YÊU CẦU

THỜI HẠN VAY
MỤC ĐÍCH
SẢN PHẨM
LOẠI HÌNH VAY

o Thông thường o FHA o VA o

SỐ ID KHOẢN VAY
KHOÁ LÃI SUẤT
TÀI SẢN
GIÁ BÁN

Điều khoản Vay

o

KHÔNG

o CÓ, cho đến khi

Trước khi hoàn tất giao dịch, lãi suất, điểm, và tín dụng cho vay
của quý vị có thể thay đổi trừ khi quý vị khoá lãi suất. Mọi chi
phí hoàn tất giao dịch dự toán hết hạn vào

Số tiền này có thể tăng lên sau khi hoàn tất giao dịch không?

Số Vay
Lãi Suất

Nợ Gốc và Tiền Lãi Hàng Tháng
Xem các Khoản thanh toán Dự kiến
bên dưới để biết Tổng Số Tiền Dự
Kiến Phải Trả Hàng Tháng

Khoản vay có những đặc tính này không?
Tiền Phạt Thanh Toán Trước Hạn
Thanh Toán Chót Nợ

Các Số Tiền Dự Kiến Phải Trả
Tính Số Tiền Phải Trả
Nợ gốc và Tiền Lãi
Bảo Hiểm Thế Chấp
Chi Phí Ủy Thác Chuyển
Nhượng Dự Toán

Số tiền có thể tăng lên theo thời gian

Tổng Số Tiền Dự Kiến
Phải Trả Hàng Tháng
Thuế, Bảo hiểm và
Thẩm Định Dự Toán

Số tiền có thể tăng lên theo thời gian

Bản dự toán này bao gồm
o Thuế Tài sản
o Bảo hiểm Chủ nhà
o Khác:

Ủy thác chuyển nhượng?

Xem Mục G tại trang 2 để biết chi phí tài sản được ủy thác chuyển nhượng.
Quý vị phải thanh toán tách riêng các chi phí tài sản khác.

Chi Phí khi Hoàn Tất Giao Dịch
Chi Phí Hoàn Tất Giao
Dịch Dự Toán

Bao gồm
Chi Phí Cho Vay +
Chi Phí Khác –
Tín dụng cho Vay. Xem trang 2 để biết chi tiết.

Số Tiền Hoàn Tất Giao
Dịch Dự Toán

Bao gồm Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch. Xem phần Tính Số Tiền Hoàn Tất
Giao Dịch tại trang 2 để biết chi tiết.

Vào trang mạng www.consumerfinance.gov/mortgage-estimate để biết thông tin tổng quát và các công cụ.
DỰ TOÁN KHOẢN VAY
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Xin lưu giữ bản Dự Toán Khoản Vay này để so sánh
với mẫu Công Bố Hoàn Tất Giao Dịch của quý vị.

Dự Toán Khoản Vay
NGÀY CẤP
NGƯỜI YÊU CẦU

THỜI HẠN VAY
MỤC ĐÍCH
SẢN PHẨM
LOẠI HÌNH VAY

o Thông thường o FHA o VA o

SỐ ID KHOẢN VAY
KHOÁ LÃI SUẤT
TÀI SẢN
GIÁ BÁN

Điều Khoản Vay

o

KHÔNG

o CÓ, cho đến khi

Trước khi hoàn tất giao dịch, lãi suất, điểm, và tín dụng cho vay
của quý vị có thể thay đổi trừ khi quý vị khoá lãi suất. Mọi chi
phí hoàn tất giao dịch dự toán hết hạn vào

Số tiền này có thể tăng lên sau khi kết thúc hay không?

Số Vay
Lãi Suất

Nợ Gốc và Tiền Lãi Hàng Tháng
Xem các Khoản thanh toán Dự kiến
bên dưới để biết Tổng Số Tiền Dự
Kiến Phải Trả Hàng Tháng

Khoản vay có những đặc tính này không?
Tiền Phạt Thanh Toán Trước Hạn
Thanh Toán Chót Nợ

Các Số Tiền Dự Kiến Phải Trả
Tính Số Tiền Phải Trả
Nợ gốc và Tiền Lãi
Bảo Hiểm Thế Chấp
Chi Phí Ủy Thác Chuyển
Nhượng Dự Toán

Số tiền có thể tăng lên theo thời gian

Tổng Số Tiền Dự Kiến
Phải Trả Hàng Tháng
Thuế, Bảo hiểm và
Thẩm Định Dự Toán

Số tiền có thể tăng lên theo thời gian

Bản dự toán này bao gồm
o Thuế Tài sản
o Bảo hiểm Chủ nhà
o Khác:

Ủy thác chuyển nhượng?

Xem Mục G tại trang 2 để biết chi phí tài sản được ủy thác chuyển nhượng.
Quý vị phải thanh toán tách riêng các chi phí tài sản khác.

Chi Phí khi Hoàn Tất Giao Dịch
Chi Phí Hoàn Tất Giao
Dịch Dự Toán

Bao gồm
Chi Phí Cho Vay +
Chi Phí Khác –
Tín Dụng Cho Vay. Xem trang 2 để biết chi tiết.

Số Tiền Hoàn Tất Giao
Dịch Dự Toán

Bao gồm Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch. Xem phần Tính Số Tiền Hoàn Tất
Giao Dịch tại trang 2 để biết chi tiết.

Vào trang mạng www.consumerfinance.gov/mortgage-estimate để biết thông tin tổng quát và các công cụ.
DỰ TOÁN KHOẢN VAY
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Chi Tiết Chi Phí Hoàn Tất
Chi Phí Khoản Vay
A. Chi Phí Mở Hồ Sơ
% Số Vay (Điểm)

Chi phí Khác
E. Các loại Thuế và Phí thuộc Chính quyền Khác
Phí đăng ký mua bán bất động sản và các loại Thuế Khác
Thuế Chuyển Nhượng
F. Khoản trả trước
Phí Bảo hiểm Chủ nhà (
tháng)
Phí Bảo hiểm Thế chấp (
tháng)
Tiền lãi Trả trước (
mỗi ngày trong
Thuế Tài sản (
tháng)

ngày @

)

G. Khoản Thanh toán Ủy thác chuyển nhượng Ban đầu khi
Hoàn tất
B. Dịch vụ mà Quý vị Không thể Có được

Phí Bảo hiểm Chủ nhà
Bảo hiểm Thế chấp
Thuế Tài sản

mỗi tháng trong
mỗi tháng trong
mỗi tháng trong

tháng
tháng
tháng

H. Khác

I. TỔNG CÁC CHI PHÍ KHÁC (E + F + G + H)
C. Dịch vụ mà Quý vị Có thể Có được
J. TỔNG CHI PHÍ HOÀN TẤT GIAO DỊCH
D+I
Tín dụng Cho vay

Tính Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Tổng Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch (J)
Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch Được cấp
(Được thanh toán từ Số Vay của quý vị)
Số Tiền Trả Trước/Tiền của bên Vay
Tiền đặt cọc
Tiền của bên Vay
Tín dụng bên Bán
Những Điều chỉnh và Tín dụng Khác
D. TỔNG CHI PHÍ KHOẢN VAY (A + B + C)

DỰ TOÁN KHOẢN VAY

Số tiền Hoàn tất theo Dự toán
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Chi Tiết Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Chi Phí Khoản Vay
A. Chi Phí Mở Hồ Sơ
% Số Vay (Điểm)

Chi Phí Khác
E. Các loại Thuế và Phí thuộc Chính quyền Khác
Phí đăng ký mua bán bất động sản và các loại Thuế Khác
Thuế Chuyển Nhượng
F. Khoản trả trước
Phí Bảo hiểm Chủ nhà (
tháng)
Phí Bảo hiểm Thế chấp (
tháng)
Tiền lãi Trả trước (
mỗi ngày trong
Thuế Tài sản (
tháng)

ngày @

)

G. Khoản Thanh toán Ủy thác chuyển nhượng Ban đầu khi
Hoàn tất Giao dịch
B. Dịch vụ mà Quý vị Không thể Có được

Phí Bảo hiểm Chủ nhà
Bảo hiểm Thế chấp
Thuế Tài sản

mỗi tháng trong
mỗi tháng trong
mỗi tháng trong

tháng
tháng
tháng

H. Khác

I. TỔNG CÁC CHI PHÍ KHÁC (E + F + G + H)
C. Dịch vụ mà Quý vị Có thể Có được
J. TỔNG CHI PHÍ HOÀN TẤT GIAO DỊCH
D+I
Tín dụng Cho vay

Tính Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Tổng Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch (J)
Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch Được cấp
(Được thanh toán từ Số Vay của quý vị)
Số Tiền Trả Trước/Tiền của bên Vay
Tiền đặt cọc
Tiền của bên Vay
Tín dụng bên Bán
Những Điều chỉnh và Tín dụng Khác
D. TỔNG CHI PHÍ KHOẢN VAY (A + B + C)

Số tiền Hoàn tất theo Dự toán

Bảng Thanh toán có thể Điều chỉnh
(Adjustable Payment - AP)

 ãi suất có thể Điều chỉnh
L
(Adjustable Interest Rate - AIR)

Thanh toán Tiền lãi Mà thôi?
Thanh toán Tùy chọn?
Thanh toán Từng bước?
Thanh toán theo mùa?
Thanh toán Nợ gốc và Tiền lãi Hàng tháng
Thay đổi Lần đầu/Số tiền
Những Thay đổi Sau đó
Thanh toán Tối đa
DỰ TOÁN KHOẢN VAY

Chỉ số + Biên độ
Lãi Suất Ban đầu
Lãi suất Tối thiểu/Tối đa
Tần suất Thay đổi
Thay đổi Lần đầu
Những Thay đổi Sau đó
Giới hạn đối với những Thay đổi Lãi suất
Thay đổi Lần đầu
Những Thay đổi Sau đó
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Chi Tiết Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Chi phí khoản Vay
A. Chi phí Mở hồ sơ
% Số Vay (Điểm)

Chi phí Khác
E. Các loại Thuế và Phí thuộc Chính quyền Khác
Phí đăng ký mua bán bất động sản và các loại Thuế Khác
Thuế Chuyển Nhượng
F. Khoản trả trước
Phí Bảo hiểm Chủ nhà (
tháng)
Phí Bảo hiểm Thế chấp (
tháng)
Tiền lãi Trả trước (
mỗi ngày trong
Thuế Tài sản (
tháng)

ngày @

)

G. Khoản Thanh toán Ủy thác chuyển nhượng Ban đầu khi
Hoàn tất Giao dịch
B. Dịch vụ mà Quý vị Không thể Có được

Phí Bảo hiểm Chủ nhà
Bảo hiểm Thế chấp
Thuế Tài sản

mỗi tháng trong
mỗi tháng trong
mỗi tháng trong

tháng
tháng
tháng

H. Khác

I. TỔNG CÁC CHI PHÍ KHÁC (E + F + G + H)
C. Dịch vụ mà Quý vị Có thể Có được
J. TỔNG CHI PHÍ HOÀN TẤT GIAO DỊCH
D+I
Tín dụng Cho vay

Tính Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Tổng Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch (J)
Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch Được cấp
(Được thanh toán từ Số Vay của quý vị)
Số Tiền Trả Trước/Tiền của bên Vay
Tiền đặt cọc
Tiền của bên Vay
Tín dụng bên Bán
D. TỔNG CHI PHÍ KHOẢN VAY (A + B + C)

Những Điều chỉnh và Tín dụng Khác
Số tiền Hoàn tất theo Dự toán

Bảng Thanh toán có thể Điều chỉnh
(Adjustable Payment - AP)
Thanh toán Tiền lãi Mà thôi?
Thanh toán Tùy chọn?
Thanh toán Từng bước?
Thanh toán theo mùa?
Thanh toán Nợ gốc và Tiền lãi Hàng tháng
Thay đổi Lần đầu/Số tiền
Những Thay đổi Sau đó
Thanh toán Tối đa
DỰ TOÁN KHOẢN VAY
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Chi Tiết Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Chi phí khoản Vay
A. Chi Phí Mở Hồ Sơ
% Số Vay (Điểm)

Chi phí Khác
E. Các loại Thuế và Phí thuộc Chính quyền Khác
Phí đăng ký mua bán bất động sản và các loại Thuế Khác
Thuế Chuyển Nhượng
F. Khoản trả trước
Phí Bảo hiểm Chủ nhà (
tháng)
Phí Bảo hiểm Thế chấp (
tháng)
Tiền lãi Trả trước (
mỗi ngày trong
Thuế Tài sản (
tháng)

ngày @

)

G. Khoản Thanh toán Ủy thác chuyển nhượng Ban đầu khi
Hoàn tất Giao dịch
B. Dịch vụ mà Quý vị Không thể Có được

Phí Bảo hiểm Chủ nhà
Bảo hiểm Thế chấp
Thuế Tài sản

mỗi tháng trong
mỗi tháng trong
mỗi tháng trong

tháng
tháng
tháng

H. Khác

I. TỔNG CÁC CHI PHÍ KHÁC (E + F + G + H)
C. Dịch vụ mà Quý vị Có thể Có được
J. TỔNG CHI PHÍ HOÀN TẤT GIAO DỊCH
D+I
Tín dụng Cho vay

Tính Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch
Tổng Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch (J)
Chi Phí Hoàn Tất Giao Dịch Được cấp
(Được thanh toán từ Số Vay của quý vị)
Số Tiền Trả Trước/Tiền của bên Vay
Tiền đặt cọc
Tiền của bên Vay
Tín dụng bên Bán
Những Điều chỉnh và Tín dụng Khác
D. TỔNG CHI PHÍ KHOẢN VAY (A + B + C)

Số tiền Hoàn tất theo Dự toán

Lãi suất có thể Điều chỉnh
(Adjustable Interest Rate - AIR)
Chỉ số + Biên độ
Lãi Suất Ban đầu
Lãi suất Tối thiểu/Tối đa
Tần suất Thay đổi
Thay đổi Lần đầu
Những Thay đổi Sau đó
Giới hạn đối với những Thay đổi Lãi suất
Thay đổi Lần đầu
Những Thay đổi Sau đó
DỰ TOÁN KHOẢN VAY
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Thông tin Bổ sung Về Khoản vay Này
NHÀ MÔI GIỚI THẾ CHẤP
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

BÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

Đối chiếu

Sử dụng những biện pháp này để đối chiếu khoản vay này với các khoản vay khác.
Tổng số tiền quý vị sẽ trả cho nợ gốc, tiền lãi, bảo hiểm thế chấp, và chi phí khoản vay.

Trong 5 Năm

Số nợ gốc mà quý vị sẽ trả.

Tỉ lệ Phần trăm Hàng năm
(Annual Percentage Rate - APR)

Chi phí của quý vị trong thời hạn vay được trình bày như một tỉ lệ. Đây không
phải là lãi suất của quý vị.

Tổng Phần trăm Tiền lãi (Total
Interest Percentage - TIP)

Tổng số tiền lãi mà quý vị sẽ trả trong thời hạn vay như một phần trăm nào đó
trong số vay của quý vị.

Những Xem xét khác
Đánh giá thẩm định

Chúng tôi có thể yêu cầu một đánh giá thẩm định để xác định giá trị của tài sản và ra giá cho quý vị với
lần đánh giá thẩm định này. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho quý vị một bản sao của bất cứ đánh giá
thẩm định nào, ngay cả khi khoản vay của quý vị không hoàn tất giao dịch. Quý vị có thể thanh toán
bất cứ đánh giá thẩm định nào thuộc phần sử dụng riêng của quý vị với chi phí riêng của quý vị.

Nhận nợ thay

Nếu quý vị bán hoặc chuyển tài sản này cho người khác, chúng tôi
o s ẽ cho phép , theo một số điều kiện, người này đảm nhận khoản vay này với những điều khoản
ban đầu.
o s ẽ không cho phép việc nhận nợ thay đối với khoản vay này với những điều khoản ban đầu.

Bảo hiểm Chủ nhà

Khoản vay này yêu cầu phải có bảo hiểm chủ nhà cho tài sản, quý vị có thể mua bảo hiểm đó từ một
công ty tuỳ chọn mà chúng tôi nhận thấy có thể chấp nhận được.

Thanh toán Trễ hạn

Nếu quý vị thanh toán trễ hơn

Tái cấp vốn

Việc tái cấp vốn cho khoản vay này sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính tương lai của quý vị, giá trị
tài sản, và những điều kiện thị trường. Quý vị có thể không được tái cấp vốn cho khoản vay này.

Quản lý khoản vay

Chúng tôi có ý định
oq
 uản lýkhoản vay cho quý vị. Nếu vậy, quý vị sẽ thực hiện thanh toán cho chúng tôi.
o c huyển đổi việc quản lý khoản vay của quý vị.

ngày, chúng tôi sẽ tính phí trễ hạn

Xác nhận Đã nhận
Bằng việc ký tên, quý vị xác nhận rằng quý vị đã nhận được mẫu này. Quý vị không nhất thiết phải chấp nhận khoản vay này vì đã ký tên
vào hoặc nhận được mẫu này.

Chữ ký của Người yêu cầu

DỰ TOÁN KHOẢN VAY

Ngày

Chữ ký của Người đồng yêu cầu

Ngày
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Thông tin Bổ sung Về Khoản vay Này
NHÀ MÔI GIỚI THẾ CHẤP
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

BÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

Đối chiếu

Sử dụng những biện pháp này để đối chiếu khoản vay này với các khoản vay khác.
Tổng số tiền quý vị sẽ trả cho nợ gốc, lãi suất, bảo hiểm thế chấp, và chi phí khoản vay.

Trong 5 Năm

Số nợ gốc mà quý vị sẽ trả.

Tỉ lệ Phần trăm Hàng năm
(Annual Percentage Rate - APR)

Chi phí của quý vị trong thời hạn vay được trình bày như một tỉ lệ. Đây không
phải là lãi suất của quý vị.

Tổng Phần trăm Tiền lãi (Total
Interest Percentage - TIP)

Tổng số tiền lãi mà quý vị sẽ trả trong thời hạn vay như một phần trăm nào đó
trong số vay của quý vị.

Những Xem xét khác
Đánh giá thẩm định

Chúng tôi có thể yêu cầu một đánh giá thẩm định để xác định giá trị của tài sản và ra giá cho quý vị với
lần đánh giá thẩm định này. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho quý vị một bản sao của bất cứ đánh giá
thẩm định nào, ngay cả khi khoản vay của quý vị không hoàn tất giao dịch. Quý vị có thể thanh toán
cho bất cứ đánh giá thẩm định nào thuộc phần sử dụng riêng của quý vị với chi phí riêng của quý vị.

Nhận nợ thay

Nếu quý vị bán hoặc chuyển tài sản này cho người khác, chúng tôi
o s ẽ cho phép , với một số điều kiện, người này đảm nhận khoản vay này theo những điều khoản
ban đầu.
o s ẽ không cho phép việc nhận nợ thay đối với khoản vay này với những điều khoản ban đầu.

Bảo hiểm Chủ nhà

Khoản vay này yêu cầu phải có bảo hiểm chủ nhà cho tài sản, quý vị có thể mua bảo hiểm đó từ một
công ty tuỳ chọn mà chúng tôi nhận thấy có thể chấp nhận được.

Thanh toán Trễ hạn

Nếu quý vị thanh toán trễ hơn

Tái cấp vốn

Việc tái cấp vốn cho khoản vay này sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính tương lai của quý vị, giá trị
tài sản, và những điều kiện thị trường. Quý vị có thể không được tái cấp vốn cho khoản vay này.

Quản lý khoản vay

Chúng tôi có ý định
oq
 uản lýkhoản vay của quý vị. Nếu vậy, quý vị sẽ thực hiện thanh toán cho chúng tôi.
o c huyển đổi việc quản lý khoản vay của quý vị.

DỰ TOÁN KHOẢN VAY

ngày, chúng tôi sẽ tính phí trễ hạn
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Thông tin Bổ sung Về Khoản vay Này
NHÀ MÔI GIỚI THẾ CHẤP
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

BÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

Đối chiếu

Sử dụng những biện pháp này để đối chiếu khoản vay này với các khoản vay khác.
Tổng số tiền quý vị sẽ trả cho nợ gốc, lãi suất, bảo hiểm thế chấp, và chi phí khoản vay.

Trong 5 Năm

Số nợ gốc mà quý vị sẽ trả.

Tỉ lệ Phần trăm Hàng năm
(Annual Percentage Rate - APR)

Chi phí của quý vị trong thời hạn vay được trình bày như một tỉ lệ. Đây không
phải là lãi suất của quý vị.

Tổng Phần trăm Tiền lãi (Total
Interest Percentage - TIP)

Tổng số tiền lãi mà quý vị sẽ trả trong thời hạn vay như một phần trăm nào đó
trong số vay của quý vị.

Những Xem xét khác
Nhận nợ thay

Nếu quý vị bán hoặc chuyển tài sản này cho người khác, chúng tôi
o s ẽ cho phép , với một số điều kiện, người này đảm nhận khoản vay này theo những điều khoản
ban đầu.
o s ẽ không cho phép việc nhận nợ thay đối với khoản vay này với những điều khoản ban đầu.

Thanh toán Trễ hạn

Nếu quý vị thanh toán trễ hơn

Tái cấp vốn

Việc tái cấp vốn cho khoản vay này sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính tương lai của quý vị, giá trị
tài sản, và những điều kiện thị trường. Quý vị có thể không được tái cấp vốn cho khoản vay này.

Quản lý khoản vay

Chúng tôi có ý định
oq
 uản lýkhoản vay cho quý vị. Nếu vậy, quý vị sẽ thực hiện thanh toán cho chúng tôi.
o c huyển đổi việc quản lý khoản vay của quý vị.

ngày, chúng tôi sẽ tính phí trễ hạn

Xác nhận Đã nhận
Bằng việc ký tên, quý vị xác nhận rằng quý vị đã nhận được mẫu này. Quý vị không nhất thiết phải chấp nhận khoản vay này vì đã ký tên
vào hoặc nhận được mẫu này.

Chữ ký của Người yêu cầu

DỰ TOÁN KHOẢN VAY

Ngày

Chữ ký của Người đồng yêu cầu

Ngày
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Thông tin Bổ sung Về Khoản vay Này
NHÀ MÔI GIỚI THẾ CHẤP
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

BÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
NHÂN VIÊN CHO VAY
NMLS/____ ID GIẤY PHÉP
EMAIL
ĐIỆN THOẠI

Đối chiếu

Sử dụng những biện pháp này để đối chiếu khoản vay này với các khoản vay khác.

Trong 5 Năm

Tổng số tiền quý vị sẽ trả cho nợ gốc, lãi suất, bảo hiểm thế chấp, và chi phí
khoản vay.

Tỉ lệ Phần trăm Hàng năm
(Annual Percentage Rate - APR)

Chi phí của quý vị trong thời hạn vay được trình bày như một tỉ lệ. Đây không
phải là lãi suất của quý vị.

Tổng Phần trăm Tiền lãi (Total
Interest Percentage - TIP)

Tổng số tiền lãi mà quý vị sẽ trả trong thời hạn vay như một phần trăm nào đó
trong số vay của quý vị.

Số nợ gốc mà quý vị sẽ trả.

Những Xem xét khác
Nhận nợ thay

Nếu quý vị bán hoặc chuyển tài sản này cho người khác, chúng tôi
o s ẽ cho phép , với một số điều kiện, người này đảm nhận khoản vay này theo những điều khoản
ban đầu.
o s ẽ không cho phép việc nhận nợ thay đối với khoản vay này với những điều khoản ban đầu.

Thanh toán Trễ hạn

Nếu quý vị thanh toán trễ hơn

Chấp nhận Khoản vay

Quý vị không nhất thiết phải chấp nhận khoản vay này vì đã ký tên vào hoặc nhận được mẫu này.
đơn xin vay tiền.

Tái cấp vốn

Việc tái cấp vốn cho khoản vay này sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính tương lai của quý vị, giá trị
tài sản, và những điều kiện thị trường. Quý vị có thể không được tái cấp vốn cho khoản vay này.

Quản lý khoản vay

Chúng tôi có ý định
oq
 uản lýkhoản vay của quý vị. Nếu vậy, quý vị sẽ thực hiện thanh toán cho chúng tôi.
o c huyển đổi việc quản lý khoản vay của quý vị.
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