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CẢNH BÁO:

NGỪNG CHI TRẢ LỆ PHÍ THẤU CHI

Nhiều cư dân New Mexico phải sống dựa vào đồng lương và vào những thời điểm nhất định trong
tháng hoặc năm, tài khoản ngân hàng của họ có thể về 0, hoặc tệ hơn, bị âm và dẫn đến phải trả một
khoản lệ phí thấu chi khổng lồ hoặc “tiền quỹ không đủ (NSF)”.
Khi thu nhập không ổn định hoặc không đủ để có thể tích lũy bất kỳ khoản tiết kiệm nào, hầu như
không thể tránh được những khoản phí này vì không thể đoán trước thời điểm mà các khoản tiền ký
quỹ, giao dịch mua hàng, séc và ACH (công ty thanh toán bù trừ tự động) “ập đến” tài khoản của quý vị.
Các khoản tiền ký quỹ hoặc giao dịch mua vào cuối tuần có thể không được xử lý trên tài khoản cho
đến Thứ Hai và thậm chí các giao dịch được thực hiện trong tuần có thể sẽ được xử lý ngay lập tức
hoặc có thể mất vài ngày. Tài chính eo hẹp là một vấn đề rất lớn, ngay cả khi quý vị đã kiểm soát kỹ
lưỡng ngân sách của mình.
Để tránh sự chậm trễ khó lường này trong thời gian xử lý, nhiều người sử dụng tiền mặt hoặc lệnh
chuyển tiền để tránh bị thấu chi. Nhưng làm như vậy sẽ phải trả thêm phí để sử dụng tiền của chính họ.
Trong khi đó, các ngân hàng và liên hiệp tín dụng kiếm được hàng tỷ đô-la - 15.5 tỷ đô-la vào năm 2019
- bằng cách tính phí thấu chi.1 Thông lệ này áp dụng hình phạt cho những người có nguồn lực hạn chế
và có thể đẩy họ khỏi sử dụng các dịch vụ của ngân hàng hoàn toàn. Dưới sức ép yêu cầu các tổ chức
tài chính giảm bớt quy định này, một số tổ chức đã loại bỏ hoặc giảm các khoản phí mà họ tính cho
thấu chi, NSF và “mức bảo vệ thấu chi”.
Bank On Burque được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Thành Phố Albuquerque và các tổ chức tài
chính cung cấp tài khoản séc KHÔNG tính phí thấu chi. Trên trang web của Bank On Burque, quý vị có
thể tìm thấy danh sách các tổ chức tài chính đối tác của chúng tôi và tài khoản được chứng nhận của
Bank On cung cấp cho người tiêu dùng ở Albuquerque, cùng với các video cũng như thông tin để giúp
quý vị lựa chọn tài khoản tốt nhất cho mình.
Quý vị lo lắng không đủ điều kiện để lập một tài khoản séc vì quý vị đã từng bị từ chối trước đây?
Hãy thử lại tại một trong các tổ chức đối tác của Bank On Burque. Không phải tất cả các ngân hàng và
hiệp hội tín dụng đều sử dụng cùng một quy trình sàng lọc và tài khoản Bank On được thiết kế để cung
cấp “cơ hội thứ hai”, đồng thời cũng là bước đầu tiên an toàn và hợp túi tiền cho những người mới sử
dụng dịch vụ ngân hàng.
Truy cập trang web Bank On Burque để tìm hiểu thêm: https://www.cabq.gov/legal/bank-on-burque
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