Báo cáo quyết toán

Biểu mẫu này là một bản kê khai thời hạn khoản vay và chi phí quyết toán cuối cùng.
So sánh biểu mẫu này với Dự toán Khoản vay của bạn.

Thông tin quyết toán

Thông tin giao dịch

Thông tin khoản vay

Ngày phát hành
Ngày quyết toán
Ngày bồi hoàn
Cơ quan quyết toán
Hồ sơ số
Tài sản

Bên vay

Thời hạn khoản vay
Mục đích
Sản phẩm

Bên bán
Bên cho vay

Loại khoản vay
Mã khoản vay
MIC #

Giá bán

Thời hạn khoản vay

Truyền thống
VA

FHA

Có thể tăng số tiền này sau khi quyết toán không?

Số tiền vay
Lãi suất
Trả nợ gốc và tiền lãi hàng
tháng
Tham khảo các đợt trả nợ gốc dự
kiến dưới đây tương ứng với tổng
số tiền dự kiến thành toán hàng
tháng của bạn
Khoản vay có các tính năng này không?
Phạt khi trả nợ gốc trước hạn
Trả nợ gốc đợt cuối cao hơn
các đợt khác

Các đợt trả nợ gốc dự
kiến
Tính toán đợt trả nợ gốc
Nợ gốc và tiền lãi
Bảo hiểm thế chấp
Dự toán khế ước
Số tiền có thể tăng lên theo thời
gian

Tổng số tiền trả nợ gốc
hàng tháng dự kiến
Thuế, bảo hiểm dự tính
và định giá giá trị tính thuế
Số tiền có thể tăng lên theo
thời gian Tham khảo trang
4 để biết chi tiết

Ước tính này bao gồm
 Thuế tài sản
 Bảo hiểm của chủ sở hữu nhà
 Khác: Hội phí của chủ sở hữu nhà

Trong khế ước?

Tham khảo số tiền khế ước ở trang 4 để biết chi tiết. Bạn phải trả các phí
tổn tài sản khác một cách độc lập.

Phí tổn khi quyết toán
Phí tổn quyết toán

Bao gồm
phí tổn khoản vay +
các phí tổn khác tín dụng của bên cho vay. Tham khảo trang 2 để biết chi tiết.

Tiền mặt cần quyết toán

Bao gồm các phí tổn quyết toán. Tham khảo tính toán tiền mặt cần quyết
toán ở trang 3 để biết chi tiết.
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Chi tiết phi tổn khi quyết toán
Do bên vay trả
Khi quyết toán Trước khi quyết toán

Phí tổn khoản vay

Bên bán trả
Khi quyết toán Trước khi quyết toán

A. Lệ phí lập hồ sơ
01
% của (Điểm) số tiền khoản vay
02
03
04
05
06
07
08

B. Dịch vụ bên vay không mua
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

C. Dịch vụ bên vay không mua
01
02
03
04
05
06
07
08

D. TỔNG PHÍ TỔN KHOẢN VAY (Do bên vay trả)
Tổng phí tổn khoản vay (A + B + C)

Phí tổn khác
E. Thuế và các loại phí của chính phủ khác
01 Phí lưu trữ hồ sơ
Chứng thư:
Thế chấp:
02

F. Khoản trả trước
01 Phí bảo hiểm của chủ sở hữu nhà ở (
tháng)
02 Phí bảo hiểm tài sản thế chấp (
tháng)
03 Tiền lãi trả trước (
mỗi ngày từ
đến
04 Thuế tài sản (
tháng)

)

05

G. Thanh toán khế ước ban đầu khi quyết toán
01
02
03
04
05
06
07
08

Bảo hiểm của chủ sở hữu nhà ở
Bảo hiểm tài sản thế chấp
Thuế tài sản

mỗi tháng cho
mỗi tháng cho
mỗi tháng cho

tháng
tháng
tháng

Điều chỉnh tổng hợp
H. Khác

01
02
03
04
05
06
07
08

I. TỔNG CÁC PHÍ TỔN KHÁC (Do bên vay trả)

Tổng các phí tổn khác (E + F + G + H)
J. TỔNG CÁC PHÍ TỔN KHÁC KHI QUYẾT TOÁN (Do bên vay
trả) các phí tổn quyết toán (D + I)
Tổng
Tín dụng của bên cho vay
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Người
khác trả

Tính toán giá trị tiền mặt
cần quyết toán

Sử dụng bảng này để tìm hiểu nội dung đã thay đổi so với Dự toán khoản vay của bạn.

Dự toán
khoản vay

Cuối cùng

Có thay đổi không?

Tổng các phí tổn quyết toán (J)
Phí tổn quyết toán được thanh toán
trước khi
quyết toán
Phí tổn quyết toán được cấp ngân
sách
(Trả từ tài khoản vốn vay của bạn)
Thanh toán một lần/Quỹ từ bên vay
Ký quỹ
Quỹ cho bên vay
Tín dụng của bên bán
Các điều chỉnh và tín dụng khác
Tiền mặt cần quyết toán

Tóm tắt các giao dịch
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI VAY

Sử dụng bảng này để tham khảo tóm tắt giao
dịch của bạn.
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI BÁ

K. Phải trả bởi bên vay khi quyết toán
01 Giám bán tài sản
02 Giá bán của bất kỳ tài sản cá nhân nào có trong giao dịch bán
03 Phí tổn quyết toán tại thời điểm quyết toán (J)
04

Điều chỉnh
05
06
07

Điều chỉnh cho các khoản mục đã được bên bán tạm ứng
08 Thuế của thành phố/thị trấn
trả cho
09 Thuế của hạt
trả cho
10 Định giá giá trị tính thuế
trả cho

M. Phải trả cho bên
bán khi quyết toán
01 Giám bán tài sản
02 Giá bán của bất kỳ tài sản cá nhân nào có trong giao dịch bán
03
04

05
06
07
08

Điều chỉnh cho các khoản mục đã được bên bán tạm ứng
trả cho
10 Thuế của hạt
trả cho
11 Định giá giá trị tính thuế
trả cho

09 Thuế của thành phố/thị trấn

11
12
13
14
15

12
13
14
15
16

L. Đã được trả bởi hoặc thay mặt cho bên vay khi quyết
toán
$175,615.0
02 Số tiền khoản vay
4

01 Ký quỹ vượt quá

01 Ký quỹ

03 (Các) khoản vay hiện tại được giả định hoặc đã được giải ngân Phải chịu
04
05 Tín dụng của bên bán

Tín dụng khác
06
07

N. Phải trả bởi bên bán khi quyết toán
02 Phí tổn quyết toán được trả tại thời điểm quyết toán (J)
03 (Các) khoản vay hiện tại được giả định hoặc đã được giải ngân
04 Hoàn trả vốn vay thế chấp đầu tiên
05 Hoàn trả vốn vay thế chấp thứ hai
06
07
08 Tín dụng của bên bán
09
10
11
12
13

Điều chỉnh
08
09
10
11

Điều chỉnh cho các khoản mục đã được bên bán trả
12
Thuế của thành phố/thị trấn
trả cho
13
Thuế của hạt
trả cho
14
Định giá giá trị tính thuế
trả cho
15

Điều chỉnh cho các khoản mục đã được bên bán trả
14
Thuế của thành phố/thị trấn
trả cho
15
Thuế của hạt
trả cho
16
Định giá giá trị tính thuế
trả cho

16
17

17
18
19

TÍNH TOÁN

TÍNH TOÁN

Tổng phải trả bởi bên vay khi quyết toán (K)

Tổng phải trả cho bên bán khi quyết toán (M)
Tổng phải trả bởi bên bán khi quyết toán (N)
Tiền mặt  Từ  Cho bên bán

Tổng đã trả bởi hoặc thay mặt cho bên vay khi quyết toán (L)
Tiền mặt cần quyết toán

 Từ

 Cho Bên vay
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Thông tin bổ sung về khoản vay này
Các báo cáo khoản vay
Giả định
Nếu bạn bán hoặc chuyển nhượng tài sản này cho một
người khác, bên cho vay của bạn
sẽ cho phép, theo các điều kiện nhất định, người này giả
định khoản vay này theo thời hạn gốc.
sẽ không cho phép giả định khoản vay này theo thời hạn
gốc.
Tính năng yêu cầu trả khoản vay ngay
Khoản vay của bạn
có tính năng yêu cầu trả khoản vay ngay, cho phép bên cho
vay của bạn yêu cầu thanh toán trước khoản vay. Bạn cần
nghiên cứu giấy xác nhận nợ của bạn để biết chi tiết.
không có tính năng yêu cầu trả vốn vay ngay.
Thanh toán muộn
Nếu bạn thanh toán muộn nhiều hơn ____ ngày, bên cho vay
của bạn sẽ tính phí thanh toán muộn bằng ______________
Khấu hao âm (Tăng số tiền khoản vay)
Theo điều khoản khoản vay của bạn, bạn
dự kiến phải thực hiện các đợt thanh toán hàng tháng nhưng
không thanh toán toàn bộ số tiền lãi phải trả của tháng đó. Do
đó, số tiền khoản vay của bạn sẽ tăng lên (khấu hao âm) và
số tiền khoản vay của bạn sẽ lớn hơn so với số tiền khoản
vay ban đầu của bạn. Tăng số tiền khoản vay của bạn sẽ làm
giảm vốn tự có của bạn trong tài sản này.
có thể thực hiện các đợt thanh toán hàng tháng nhưng
không thanh toán toàn bộ tiền lãi cho tháng đó. Nếu bạn
làm vậy, số tiền khoản vay của bạn sẽ tăng lên (khấu hao
âm) và do đó số tiền khoản vay của bạn sẽ lớn hơn so với
số tiền khoản vay ban đầu của bạn. Tăng số tiền khoản
vay của bạn sẽ làm giảm vốn tự có của bạn trong tài sản
này.
không có tính năng khấu hao âm.
Thanh toán từng phần
Bên cho vay của bạn
có thể chấp nhận các đợt thanh toán ít hơn tổng số tiền
phải trả (thanh toán từng phần) và áp dụng các đợt thanh
toán đó vào khoản vay của bạn.
có thể giữ các đợt thanh toán đó trên một tài khoản độc lập
cho đến khi bạn thanh toán số tiền còn lại và sau đó áp dụng
các đợt thanh toán đó cho khoản vay của bạn.
không chấp nhận bất kỳ đợt thanh toán từng phần nào.
Nếu khoản vay này bị bán cho người khác, bên cho vay mới của
bạn có thể áp dụng chính sách khác.
Quyền lợi an toàn
Bạn sẽ cấp một quyền lợi an toàn ở _____________________
__________________________________________________

Bạn có thể bị mất tài sản này nếu bạn không thực hiện các đợt
thanh toán hoặc hoàn thành các nghĩ vụ khác của khoản vay
này.

Tài khoản khế ước
Đến nay, khoản vay của bạn
 sẽ có một tài khoản khế ước (còn gọi là một tài khoản “tịch thu”
hoặc “tín thác”) để thanh toán các phí tổn tài sản liệt kê dưới
đây. Nếu không có tài khoản khế ước, bạn cần thanh toán trực
tiếp, có thể theo một hoặc hai đợt thanh toán theo số tiền lớn
mỗi năm. Bên cho vay của bạn có thể bị phạt hoặc trả lãi do
không thanh toán.
Khế ước
Phí tổn tài sản
được khế ước
trong năm 1

Dự toán tổng số tiền trong năm 1
cho phí tổn tài sản được khế ước
của bạn:

Phí tổn tài sản
không được khế
ước trong năm 1

Dự toán tổng số tiền trong năm 1
cho các phí tổn tài sản không được
khế ước của bạn:
Bạn có thể có các phí tổn tài sản khác.

Thanh toán
khế ước
ban đầu

Mức đệm cho tài khoản khế ước
bạn thanh toán khi quyết toán.
Tham khảo Mục G ở trang 2.

Thanh toán
khế ước hàng
tháng

Số tiền này được bao gồm
trong tổng số tiền thanh toán
hàng tháng của bạn.

 sẽ không có tài khoản khế ước vì  bạn từ chối tài khoản này
 bên cho vay của bạn không cung cấp tài khoản đó. Bạn phải
thanh toán trực tiếp các phí tổn tài sản, chẳng hạn như thuế và
bảo hiểm của chủ sở hữu nhà ở. Liên hệ bên cho vay của bạn
xem khoản vay của bạn có tài khoản khế ước hay không.
Không khế ước
Dự toán phí
tổn tài sản
trong năm 1

Dự toán tổng số tiền trong năm
1. Bạn phải trực tiếp thanh toán
các phí tổn này, có thể theo một
hay hai đợt thanh toán theo số
tiền lớn mỗi năm.

Phí từ bỏ khế
ước
Trong tương lai,
Phí tổn tài sản của bạn có thể thay đổi và do đó thanh toán
khế ước của bạn cũng có thể thay đổi. Bạn có thể hủy tài
khoản khế ước của bạn, tuy nhiên nếu làm vậy, bạn phải trực
tiếp thanh toán phí tổn. Nếu bạn không thanh toán thuế tài
sản của bạn, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương có thể
(1) áp dụng các khoản phạt tiền và hình phạt khác hoặc (2) áp
dụng một loại thuế đối với tài sản này. Nếu bạn không thanh
toán bất kỳ phí tổn tài sản nào, bên cho vay của bạn có thể (1)
cộng các khoản phí đó vào số dư khoản vay của bạn, (2)
thêm một tài khoản khế ước cho khoản vay của bạn hoặc (3)
yêu cầu bạn thanh toán bảo hiểm tài sản do bên cho vay mua
thay mặt bạn, loại bảo hiểm này thường đắt hơn nhưng lại có
ít quyền lợi bảo hiểm hơn so với bảo hiểm do bạn tự mua.
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Tính toán khoản vay

Các báo cáo khác

Tổng số tiền các đợt thanh toán. Tổng số
tiền bạn sẽ phải thanh toán sau khi bạn thực
hiện toàn bộ các đợt thanh toán nợ gốc, tiền
lãi, bảo hiểm thế chấp và phí tổn khoản vay
theo kế hoạch.

Thẩm định
Nếu tài sản được thẩm định cho khoản vay của bạn, bên cho
vay của bạn phải cấp cho bạn một bản sao, không tính thêm phí,
tối thiểu 3 này trước khi quyết toán.
Nếu bạn chưa nhận được, vui lòng liên hệ bên cho vay của bạn
theo thông tin cung cấp dưới đây.

Lệ phí tài chính. Số tiền theo đơn vị đô la
mà bạn phải trả.

Chi tiết hợp đồng
Tham khảo giấy nhận nợ và công cụ bảo đảm của bạn để biết
thông tin về
 việc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện các đợt thanh
toán,
 về vi ước không trở nợ đúng hạn đối với khoản vay,
 các tình huống trong đó bên cho vay của bạn có thể yêu
cầu hoàn trả khoản vay sớm và
 quy tắc thực hiện các đợt thanh toán trước khi đến hạn.

Số tiền được giải ngân. Số tiền khoản vay
được giải ngân sau khi thanh toán tạm ứng lệ
phí tài chính.
Phí suất tín dụng năm (APR). Phí tổn của
bạn trong thời hạn khoản vay được tính dưới
dạng phí suất. Đây không phải là lãi suất của
bạn.
Phần trăm tổng tiền lãi (TIP). Tổng số tiền
lãi bạn sẽ phải trả trong thời hạn khoản vay
tính theo phần trăm số tiền khoản vay của
bạn.

?

Câu hỏi? Nếu bạn có câu hỏi về điều khoản
hoặc phí tổn của khoản vay trên biểu mẫu này,
sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Để có
thêm thông tin hoặc khiếu nại, liên hệ Ban
Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng tại địa chỉ
www.consumerfinance.gov/mortgageclosing

Trách nhiệm sau khi tịch thu tài sản thế chấp
Nếu bên cho vay của bạn tịch thu tài sản thế chấp đối với tài sản
này và việc tịch thu tài sản thế chấp đó không bao gồm số tiền
còn lại chưa thanh toán cho khoản vay này,
 luật của tiểu bang có thể bảo vệ bạn không phải chịu trách
nhiệm về số tiền còn lại chưa thanh toán. Nếu bạn tái giải ngân
hoặc nhận thêm bất kỳ khoản nợ bổ sung nào cho tài sản này,
bạn có thể bị mất quyền được bảo vệ này và phải thanh toán
bất kỳ khoản nợ nào còn lại thậm chí cả sau khi tịch thu tài sản
thế chấp. Bạn có thể cần tham vấn một luật sư để biết thêm
thông tin.
 luật của tiểu bang không bảo vệ bạn khỏi trách nhiệm đối với số
tiền còn lại chưa thanh toán.
Tái giải ngân
Tái giải ngân khoản vay này sẽ phụ thuộc vào điều kiện tài
chính trong tương lai của bạn, giá trị tài sản và điều kiện thị
trường. Bạn có thể không được tái giải ngâ n khoản vay này.
Khấu trừ thuế
Nếu bạn vay nhiều tiền hơn so với giá trị tài sản này, tiền lãi của
số tiền khoản vay cao hơn giá trị thị trường của tài sản này sẽ
không được khấu trừ vào thuế thu nhập liên bang của bạn. Bạn
cần tham vấn một cố vấn thuế để biết thêm thông tin.

Thông tin liên hệ
Bên cho vay

Môi giới thế chấp

Môi giới bất
động sản (B)

Môi giới bất
động sản (S)

Đại diện quyết
toán

Tên
Địa chỉ
Mã NMLS
Mã giấy phép
ST
Người liên hệ
Mã NMLS để
liên
hệ liên hệ
Người
Mã giấy phép
ST
Email
Điện thoại

Xác nhận

đã nhận

Bằng việc ký nhận, bạn chỉ xác nhận rằng bạn đã nhận được biểu mẫu này. Bạn không phải chấp nhận khoản vay này vì bạn
ký vào hoặc nhận biểu mẫu này.

Chữ ký người nộp đơn

Ngày

Chữ ký người cùng nộp đơn

Ngày
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