
                              

                     HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SẢN PHẨM VAY 
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☐  LÃI SUẤT THẢ NỔI ☐  LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 
Lợi ích: 

- Có thể trả thêm vào khoản vay  
- Có thể trả dứt nợ bất cứ lúc nào  

- Có khả năng rút tiền từ số vốn đã trả dư bất 
cứ lúc nào 

- Quý vị không phải chịu phí phạt khi bán nhà 
hoặc tái tài chính sang ngân hàng khác 

Lưu ý: 

- Lãi suất có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh 
tế, tài chính. 

Lợi ích: 

- Biết được chính xác khoản nợ phải trả hằng tháng 
- Lãi suất không thay đổi trong thời gian bị cố định 

- Có thể hưởng được lãi suất ưu đãi 
Lưu ý: 

- Chỉ cho phép trả thêm $5,000-$10,000 mỗi năm 

- Lãi suất cố định được giữ trong một thời gian nhất 
định. Sau khi hết hạn, chỉ cần liên lạc với chúng tôi 
để gia hạn thêm. 

- Có thể đóng khoản phí nhỏ để “khóa” lãi suất ưu 
đãi 

- Có thể phải trả phí “hủy hợp đồng” khi bán nhà 
hoặc tái tài chính trong thời hạn lãi suất cố định 
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☐ NGÂN HÀNG LỚN/ CÓ CƠ SỞ ☐ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN 
Lợi ích: 

- Lối giao dịch truyền thống, phù hợp với khách 
hàng không quen sử dụng hệ thống trực tuyến 

- Cảm thấy tin tưởng hơn khi thực hiện giao 
dịch trực tiếp tại các chi nhánh 

- Hệ thống ATM được trang bị tại các địa điểm 
trong và ngoài nước Úc 

- Có hỗ trợ các giao dịch trực tuyến  
- Nhân viên có thể nói nhiều ngôn ngữ. 
- Có thể giải đáp thắc mắc và thực hiện các dịch 

vụ khác theo yêu cầu 
Lưu ý: 

- Chỉ hoạt động trong giờ hành chính 

- Có ít ngân hàng mở cửa cuối tuần 
- Quý vị có thể phải xếp hàng chờ hoặc hẹn 

trước khi tới 

Lợi ích: 

- Có thể truy cập dịch vụ mọi lúc, mọi nơi 
- Chi phí vay có thể rẻ hơn do chi phí vận hành thấp  

- Vẫn đảm bảo 100% theo Tiêu chuẩn Ngành Ngân 
hàng tại Úc. 

Lưu ý: 

- Có thể gặp khó khăn nếu Quý vị không thành thạo 
về công nghệ và tiếng Anh 

- Các hệ thống ATM có thể bị hạn chế ở một số nơi.  
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☐ CĂN BẢN ☐ CAO CẤP/ THEO GÓI 
Lợi ích: 

- Chi phí duy trì thấp 
- Lãi suất ưu đãi  

- Có khả năng đổi sang các gói vay cao cấp bất 
kỳ lúc nào 

Lưu ý: 

- Có thể phải trả thêm phụ phí nếu cần, ví dụ: 
o Rút vốn đã trả dư 
o Chuyển đổi hoặc thay đổi sản phẩm 

vay, ví dụ kéo dài thời hạn vay, 
mượn thêm,… 

o Phải trả thêm chi phí duy trì các sản 
phẩm khác, ví dụ như tài khoản giao 
dịch, thẻ tín dụng,…) 

Lợi ích: 

- Tạo sự tiện lợi cho khách hàng qua việc đơn giản 
hóa các khoản phụ phí thành một khoản phí đóng 
hằng năm 

- Được hưởng lãi suất ưu đãi trong suốt thời hạn vay 
và giảm chi phí cho các dịch vụ khác (bảo hiểm, tài 
khoản giao dịch, thẻ tín dụng,…) 

- Có thể rút vốn đã trả dư ra bất kỳ lúc nào và hoàn 
toàn miễn phí 

- Có thể liên kết tài khoản giao dịch với tài khoản vay 
nhằm giảm tiền lãi phải trả 

Lưu ý: 

- Tùy theo mục đích sử dụng, phí hằng năm cho gói 
cao cấp có thể cao hơn tổng các phụ  phí khác 

- Nhiều ngân hàng không cho phép liên kết tài khoản 
giao dịch và tài khoản vay trong thời hạn lãi suất cố 
định 

- Nhiều ngân hàng gộp cả thẻ tín dụng vào gói cao 
cấp, làm ảnh hưởng đến khả năng vay. 
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☐ TRẢ GỐC VÀ LÃI ☐ CHỈ TRẢ LÃI 
Lợi ích: 

- Dư nợ giảm theo thời gian 
- Lãi suất thấp hơn 
- Quý vị có thể vay tới 95% giá trị của bất động 

sản 
Lưu ý: 

- Có thể không có lợi cho nhà đầu tư bất động 
sản trong trường hợp họ chỉ muốn chi tối thiểu 
cho khoản vay hằng tháng 

 

Lợi ích: 

- Khoản chi trả hàng tháng thấp nhất do chỉ trả lãi 
vay. 

- Lợi về thuế cho các nhà đầu tư. 
Lưu ý: 

- Lãi suất cao hơn. 
- Không vay được hơn 80% giá trị BĐS 
- Ngân hàng xét hồ sơ dựa trên thời hạn trả gốc và 

lãi, do đó làm giảm khả năng vay. 
- Dư nợ vay không đổi sau khi thời hạn trả lãi kết 

thúc, làm tăng rủi ro dư nợ cao hơn giá trị bất động 
sản. 

- Sẽ phải trả gốc và lãi cao hơn sau khi kỳ hạn chỉ trả 
lãi kết thúc. Ngân hàng có thể xét lại hồ sơ vay nếu 
muốn gia hạn thời gian trả lãi. 


