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Bảng Kiểm tra Giấy tờ NILS

Quý vị được yêu cầu mang những giấy tờ dưới đây khi đến tham dự cuộc phỏng vấn xin
vay tiền NILS. Xin lưu ý: nếu đây là đơn xin chung của hai người, quý vị cũng phải xuất
trình giấy tờ của người đứng đơn chung.

Giấy tờ Cá nhân:
Giấy tờ lý lịch cá nhân (t.d. Thẻ Centrelink, Bằng Lái Xe, Thẻ Chứng Nhận Tuổi Tác,
Thẻ Căn Cước Cộng Đồng v…v…)
Giấy kê khai lợi tức Centrelink. Xin liên lạc với Centrelink để xin giấy này.
Phiếu lương từ bất kỳ công việc phù động hay bán thời nào (nếu có)

Hóa đơn Trong nhà:
Bảng kê khai giao dịch Ngân hàng (cho ba tháng vừa qua)
Nếu quý vị thuê nhà:
Thỏa thuận thuê nhà và bảng kê khai trả tiền thuê nhà (nếu quý vị không thể lấy được
Thỏa Thuận Thuê Nhà, xin hãy cung cấp một Tờ khai Danh dự với chữ ký xác nhận
của Thẩm phán Hòa giải hay Công Chứng Viên)
Nếu quý vị đang trả góp tiền mua nhà:
Bảng kê khai tiền trả trong ba tháng qua
Hóa đơn tiền hơi đốt gần đây nhất
Hóa đơn tiền điện gần đây nhất
Hóa đơn tiền nước gần đây nhất (nếu có)
Các hóa đơn tiền điện thoại gần đây nhất kể cả điện thoại di động (nếu có)
Bảng kê khai thẻ tín dụng gần đây nhất
Các trương mục còn thiếu khác
Bảng kê khai bất kỳ khoản nợ nào khác (t.d. nợ tư nhân, nợ cá nhân, thỏa thuận thuê
nhà, nợ mua xe v...v...)

Giấy khảo giá:
Xin vui lòng kèm theo hiệu và số kiểu của món hàng hay dịch vụ định mua. Giấy khảo
giá phải có tiêu đề cùng với số Doanh Nghiệp Úc (ABN) của doanh nghiệp.

Nếu quý vị gặp khó khăn không biết cách để xin bất kỳ giấy tờ nào ở trên, xin liên lạc với
cơ sở cung cấp NILS của quý vị.

