
THÀNH PHỐ 
ALBUQUERQUE

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, HÃY 
TRUY Cập CABQ.GOVBANKONBURQUE.

Bank On Burque là gì? 
Sáng kiến của Thành phố Albuquerque 
để kết nối các cá nhân với các tài 
khoản vãng lai an toàn và giá cả phải 
chăng có sẵn trong cộng đồng của 
chúng tôi. 

Đảm bảo rằng các tài khoản ngân 
hàng và hiệp hội tín dụng có chi phí 
thấp, không thấu chi, không áp phí bất 
ngờ là một lựa chọn cho các cá nhân 
không chưa sử dụng dịch vụ ngân 
hàng.

Các ngân hàng và hiệp hội tín dụng 
tham gia Bank On phải cung cấp các 
dịch vụ được coi là an toàn cho người 
tiêu dùng.

Nhớ Tìm Con dấu  
Tìm con dấu của 
Bank On tại các 
hiệp hội tín dụng và 
ngân hàng đã được 
phê duyệt tại khu 
vực của quý vị. 

Để có danh sách đầy đủ 
các tổ chức được Bank On chứng nhận, 
hãy truy cập cabq.gov/BankOnBurque.

Các Tính năng Cốt lõi của Bank 
On Burque
Các tính năng cốt lõi của tài khoản có sẵn 
dành cho các đối tác tổ chức tài chính của 
Bank On Burque. Chương trình bao gồm:

•  Tài khoản vãng lai 

•  Mạng lưới thẻ ghi nợ

•  Phí duy trì hàng tháng thấp ($10 
trở xuống nếu có thể miễn trừ, $5 trở 
xuống nếu không thể miễn trừ) 

•  Không có phí thấu chi hoặc tính 
phí khi tài khoản không đủ tiền 

•  Không có phí số dư thấp hoặc tài 
khoản không hoạt động 

•  Miễn phí Gửi tiền Trực tiếp

•  Truy cập ATM miễn phí và không 
hạn chế (trong hệ thống)

Quý vị có Thắc mắc gì? 
Điện thoại: 505-768-4588

Email: bankonburque@cabq.gov

Website: cabq.gov/BankOnBurque

TÙY CHỌN NGÔN NGỮ TRANG WEB  
Để xem thông tin về Bank On Burque bằng 
các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập trang 
web ở trên và nhấp vào nút “Dịch Trang web 
của Chúng tôi”, chọn ngôn ngữ của quý vị ở 
góc bên phải của trang web.
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Kết nối các cá nhân với các tài khoản 
vãng lai an toàn và giá cả phải chăng có 

sẵn trong cộng đồng của chúng tôi.
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Bắt đầu
01  Xem danh sách các tài khoản vãng lai 
có sẵn cho quý vị và chọn một ngân hàng 
hoặc hiệp hội tín dụng phù hợp nhất với 
nhu cầu của quý vị. Xem danh sách tại 
cabq.gov/BankOnBurque.

02  Gọi cho ngân hàng hoặc hiệp hội tín 
dụng mà quý vị đã chọn để hỏi về các sản 
phẩm tài khoản Bank On Burque của họ. 
Gọi đến nhiều hơn một ngân hàng để so 
sánh. Để nắm được các câu hỏi cần xem 
xét, hãy truy cập cabq.gov/BankOnBurque.

03  Hãy nhớ hỏi ngân hàng hoặc hiệp hội 
tín dụng quý vị cần mang theo những gì để 
mở tài khoản. 

04  Khi quý vị đã quyết định ngân hàng 
hoặc hiệp hội tín dụng quý vị muốn mở tài 
khoản của mình, hãy sắp xếp một cuộc hẹn.

05  Trước khi đăng nhập vào tài khoản mới 
của mình, quý vị hãy đọc tất cả các điều 
khoản và điều kiện. Nếu có điều gì đó quý 
vị không hiểu, hãy nêu lên các thắc mắc.

Đừng bao giờ ký tên nếu quý vị không 
hiểu. Quý vị có thể thoải mái nêu lên 
các thắc mắc. 

TIẾT KIỆM TIỀN VÀ BẢO VỆ AN TOÀN TIỀN CỦA 
QUÝ VỊ!

Quý vị Không có Số An sinh Xã hội? Bank 
On Burque sẵn có các lựa chọn cho quý vị.

Một số ngân hàng và giệp hội tín dụng 
tham gia vào Liên minh Bank On Burque 
chấp nhận các giấy tờ nhận dạng khác 
nhau, bao gồm: Mã số Thuế Cá nhân 

(Individual Tax Identification Number, ITIN), 
ID Lãnh sự và ID Bộ lạc. 

Tiết kiệm Tiền
Không phải trả phí cao khi sử dụng dịch vụ 
chuyển tiền mặt bằng séc. Ví dụ: nếu quý 
vị trả phí dịch vụ 3% để nhận séc $1000 

bằng tiền mặt, quý vị đang mất $30.

Bảo vệ An toàn Tiền của Quý vị
Tiền mặt rất dễ bị mất. Giảm nguy cơ mất 
tiền bằng cách chỉ giữ số tiền quý vị cần 
trong tay. Quý vị có thể rút tiền khi cần 

tại ATM.

Không có Phí Bất ngờ
Phí sẽ do quý vị kiểm soát. Không có phí 
thấu chi hoặc tài khoản không đủ tiền. 

Không có phí số dư thấp, tài khoản không 
hoạt động. Đây là những tính năng cốt lõi 

của các tài khoản này.

Thanh toán Hóa đơn Dễ dàng và 
Nhanh chóng

Tiết kiệm thời gian bằng cách thanh toán 
hóa đơn trực tuyến từ máy tính, máy tính 
bảng hoặc điện thoại của quý vị. Là một 
thành viên trong mạng lưới thẻ ghi nợ để 

thực hiện thanh toán điện tử miễn phí.


