Tài Liệu Hướng Dẫn Cách Quản Lý Tiền Tệ Cho Người Mới Định Cư

Cách nhận tiền lương

Quý vị có thể nhận tiền lương bằng
nhiều cách. Ví dụ, quý vị có thể
được trả lương bằng tiền mặt, ngân
phiếu lương, gửi tiền trực tiếp vào
tài khoản, hoặc bằng thẻ lương.

THÁNG 6

Mỗi hình thức nhận tiền lương này đều có những lợi
ích và rủi ro, đặc biệt là đối với các lệ phí, sự an toàn,
và tiện nghi.
Am hiểu về các sản phẩm này, phải tốn bao nhiêu
tiền để dùng, và khi nào quý vị sẽ bị tính thêm lệ phí
có thể giúp quý vị tận dụng tiền của quý vị.

Thẻ lương
Định nghĩa

Lợi ích

Thẻ có tiền sẵn được cấp bởi §§ Giảm thiểu rủi ro bị mất
hoặc trộm cắp, so với việc
người chủ. Tiền lương của
mang theo tiền mặt hoặc
quý vị được tự động gởi vào
séc bên mình.
thẻ lương bằng hình thức
điện tử, mà không cần phải
§§ Thẻ lương có quy chế bảo
vệ tiền trong trường hợp
dùng đến tấm séc .
thất thoát do lỗi điện tử
Lời khuyên: Chủ của quý vị
hoặc trộm cắp.
không thể bắt buộc quý vị
phải nhận lương bằng thẻ
lương. Họ phải cho quý vị
thêm một lựa chọn khác (có
thể là séc, tiền mặt, hoặc gửi
tiền trực tiếp vào tài khoản
ngân hàng hoặc liên hiệp tín
dụng của quý vị).

Consumer Financial
Protection Bureau

Rủi ro
§§ Nhiều thẻ sẽ tính lệ phí khi không sử
dụng, khi dùng để mua sắm, rút tiền từ
máy ATM, lệ phí hàng tháng, vv.
§§ Có thể phải trả lệ phí thăm thủng nếu
nhân viên sử dụng thẻ không có đủ tiền.
§§ Quý vị phải đi đến máy ATM hoặc chi
nhánh ngân hàng để rút tiền khi cần tiền
mặt.
§§ Cũng có thể bị tính lệ phí nếu quý vị
không sử dụng máy ATM thuộc ngân
hàng hoặc liên hiệp tín dụng đã cấp phát
thẻ đó.
§§ Quý vị có thể sẽ không được phép gửi số
tiền khác vào trong tài khoản.
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Ngân phiếu lương
Định nghĩa

Lợi ích

Rủi ro

Ngân phiếu lương là một
tấm séc dùng để trả lương
cho quý vị.

§§ Quý vị có thể gửi vào tài khoản
tiền gửi thanh toán hoặc tiết kiệm.
Ngân hàng hoặc liên hiệp tín
dụng nơi mà quý vị có tài khoản
cũng sẽ đổi séc lương ra tiền mặt
miễn phí cho quý vị.

§§ Nếu quý vị không có tài khoản
ngân hàng, thì quý vị có thể sẽ
phải trả tiền để đổi thành tiền
mặt.

§§ An toàn hơn là mang theo tiền
mặt bên mình. Nếu làm mất hoặc
bị trộm cắp, thì người chủ có thể
hủy bỏ và cấp lại tấm séc khác
nếu quý vị nhanh chóng thông
báo kịp thời.

§§ Nếu quý vị gửi một ngân phiếu
lương vào trong tài khoản
ngân hàng hoặc liên hiệp
tín dụng, thì quý vị có thể sẽ
không dùng được trọn số tiền
đó ngay lập tức.

Thẻ có tiền sẵn
Định nghĩa

Lợi ích

Rủi ro

Tiền lương của quý vị được
tự động gởi vào thẻ có tiền
sẵn bằng hình thức điện tử,
mà không cần phải dùng
đến tấm séc .

§§ Có thể an toàn và bảo đảm hơn so
với việc mang theo tiền mặt hoặc
séc bên mình.

§§ Thẻ này không có các quy chế
bảo vệ tiền của khách hàng
tương tự như tài khoản tiền
gửi thanh toán hoặc thẻ lương
trong trường hợp thất thoát do
lỗi điện tử hoặc bị trộm cắp.
§§ Quý vị có thể bị hạn chế khi
sử dụng thẻ cho vài loại giao
dịch. Ví dụ, quý vị sẽ không thể
dùng thẻ có tiền sẵn để trả các
hóa đơn.
§§ Nhiều thẻ sẽ tính lệ phí khi
không sử dụng, khi dùng để
mua sắm, rút tiền từ máy ATM,
lệ phí hàng tháng, vv….
§§ Quý vị phải đi đến máy ATM
hoặc chi nhánh ngân hàng để
rút tiền khi cần tiền mặt.
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Tiền gửi trực tiếp—tài khoản tiền gửi thanh toán/tiết kiệm
Định nghĩa

Lợi ích

Tiền lương của quý vị được gởi
thẳng vào tài khoản ngân hàng
hoặc liên hiệp tín dụng của quý vị
qua hệ thống điện tử mà không
cần dùng đến ngân phiếu lương
bằng giấy. Không phải mọi công ty
đều có dịch vụ này.

§§ Giảm thiểu rủi ro làm mất hoặc bị
trộm cắp, so với việc giữ tiền mặt
hoặc ngân phiếu lương.

Lời khuyên: Hãy hỏi người chủ của
quý vị về cách thức sắp đặt việc gửi
tiền trực tiếp. Thông thường, nếu
quý vị nhận lương bằng hình thức
tiền gửi trực tiếp, thì quý vị có thể
rút tiền ra cùng thời gian giống như
nếu quý vị đã ký gửi séc lương, và
nhiều khi còn nhanh hơn nữa. Trong
nhiều trường hợp, quý vị có thể lấy
tiền ngay trong ngày lãnh lương.

§§ Thông thường có thể lấy tiền ngay.

Hãy lưu ý rằng quý vị có thể bị tính
lệ phí của máy rút tiền ATM. Nói
chung, quý vị có thể tránh các lệ
phí ATM bằng cách sử dụng máy
rút tiền thuộc ngân hàng hoặc liên
hiệp tín dụng của quý vị.

Rủi ro

§§ Để tiền trong một tài
khoản ngân hàng đòi hỏi
quý vị phải đi đến máy
ATM hoặc chi nhánh ngân
§§ Tài khoản có quy chế bảo vệ tiền
hàng để rút tiền khi cần
của khách hàng trong trường hợp
tiền mặt.
thất thoát do lỗi điện tử hoặc trộm
cắp.

§§ Có thể lấy tiền bằng thẻ trừ tiền
(debit card), thẻ rút tiền ATM, hoặc
séc cá nhân.
§§ Nhiều người chủ cho phép quý vị
gửi tiền lương trực tiếp vào cả hai
tài khoản tiền gửi thanh toán và
tiết kiệm. Điều này có thể giúp quý
vị tích lũy tiền tiết kiệm.
§§ Không tính lệ phí khi quý vị gửi séc
vào tài khoản. Nhiều ngân hàng và
liên hiệp tín dụng cũng sẽ không
tính lệ phí hàng tháng đối với các
tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc
tiết kiệm nếu quý vị sắp đặt dịch
vụ gửi tiền trực tiếp cho tài khoản
của mình.

Tiền mặt
Định nghĩa

Lợi ích

Rủi ro

Tiền mặt là tiền quý vị đang có
trong tay.

§§ Được nhận ở hầu hết mọi nơi.

§§ Rất khó hoặc không thể
lấy lại được nếu bị mất
hoặc trộm cắp.

Lời khuyên: Đừng nên mang theo
hoặc cất giữ ở nhà nhiều tiền mặt.
Nếu tiền mặt bị mất hoặc trộm cắp
thì rất khó hoặc không thể lấy lại
được.

§§ Có thể bị cám dỗ để xài
tiền mặt đang có trong tay.
§§ Khó có thể kiểm soát chi
tiêu đối với ngân sách cá
nhân.

CÁCH NHẬN TIỀN LƯƠNG

Liên lạc với chúng tôi
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