au đây là
.

bước quan tr ng trong hành trình của quý vị

u

Lựa chọn đại lý bất động sản.

2.

Lựa chọn người cho vay (biết về các kiểu khoản vay thế chấp khác nhau và tiền thẩm định).

3.

Chọn nhà (xác định kiểu, mức giá và địa điểm).

.

Mời chào (khi quý vị đã tìm thấy tài sản, viết mời chào b ng văn bản thông qua đại lý bất động sản).

.

Quá trình chứng từ ủy thác giữ (sau khi quý vị đã đạt được thỏa thuận với người bán, tiền đặt cọc ban đầu thể
hiện sự thành thực được gửi cho đại diện chứng từ ủy thác giữ và quá trình bắt đầu).

.

Khoản vay thế chấp (một khoản vay thế chấp được yêu cầu, điền các mẫu đơn thích hợp).

.

Báo cáo sơ bộhoặc cam kết quyền sở hữuđược xem x t và chấp nhận.

.

Kiểm tra và tiết lộ (tài sản được kiểm tra trong khoảng thời gian được xác định bởi hợp đồng và toàn bộ thông
tin tiết lộ bởi người bán về tài sản được xem x t).

.

Thẩm định (giá trị tài sản được xác định bởi người cho vay).
. Phê duyệt khoản vay (người cho vay liên hệ với đại lý chứng từ ủy thác giữ).
. Bảo hiểm của chủ nhà (người mua thông báo cho đại lý ủy chứng từ thác giữ biết tên của công ty bảo hiểm sẽ
ký hợp đồng).

2. Điều kiện (đại lý chứng từ ủy thác giữ đảm báo đáp ứng các điều kiện sau).
3. Lần đến thăm tài sản cuối cùng (người mua kiểm tra tài sản cùng với đại lý bất động sản, trước khi đóng giao
dịch).
. Ký kết giấy tờ (người mua ký các giấy tờ của khoản vay và hướng dẫn chứng từ ủy thác giữ và đặt cọc khoản
thanh toán ban đầu cho công ty bảo hiểm quyền sở hữu).
. Đại lý chứng từ ủy thác giữ trả lại giấy tờ cho người cho vay.
. Nguồn tiền của người cho vay được chuyển điện tử đến công ty bảo hiểm quyền (giao dịch tiền di n ra giữa
người cho vay và công ty bảo hiểm quyền sở hữu).
. Chứng thư được đăng ký tại văn phòng của hạt (chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho người mua) và giao
dịch đóng lại.
. Chìa khóa được giao cho chủ nhà mới.
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Thân gửi người mua nhà:
Chúc mừng quý vị bắt đầu với hành trình mua nhà ở của chúng tôi! Hướng dẫn này do NhómGiải pháp
Kinh doanh Đa văn hóa của chúng tôi thiết kế nhằm giúp quý vị thực hiện toàn bộ quy trình, từ khi bắt
đầu cho đến khi kết thúc. Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu tài liệu này cho quý vị. Nếu quý vị có bất
kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng tại địa phương Quyền sở hữu Chicago Title.
Cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được phục vụ quý vị!
Quyền sở hữu Chicago Title

Hãy bắt đầu với một số câu hỏi mà quý
vị có thể đặt ra...
Vì sao cần mua một ngôi nhà?
Bên cạnh niềm tự hào về quyền sở hữu và niềm vui
mà quý vị có được từ chính ngôi nhà của mình,
• Quý vị sẽ trở nên giàu có nhờ sự gia tăng giá trị của
ngôi nhà của mình
• Thuế tài sản và lãi suất thế chấp có thể được khấu
trừ thuế.
• Chi phí dành cho nhà ở của quý vị thường sẽ tăng
vớitốc độ chậm hơn so với trường hợp quý vị thuê
nhà
• Quý vị có được sự linh hoạt hơn rất nhiều khi sử
dụng, trang trí và/hoặc tu sửa ngôi nhà của mình
Tôi sẽ bắt đầu việc mua nhà như thế nào?
Sau khi quyết định mua một ngôi nhà, quý vị liên hệ
với một nhân viên bất động sản chuyên nghiệp tại địa
phương để giúp quý vị thực hiện quy trình. Nhân viên
này sẽ giúp quý vị xác định xem quý vị có thể chi trả
bao nhiêu tiền, quyết định kiểu nhà mà quý vị muốn,
tìm hàng xóm thích hợp, thương lượng giao dịch mua
nhà, sắp xếp các hoạt động kiểm tra và hướng dẫn
quý vị suốt toàn bộ quy trình chứng từ ủy thác giữ và
vay tiền để quý vị có được quyền sở hữu nhà ở.
Tôi có cần đại lý bất động sản không và làm thế
nào để tìm được một đại lý tốt?
Chắc chắn là như vậy. Mua nhà là một công việc có
rất nhiều cảm xúc và liên quan đến tài chính. Việc lựa
chọn một đại lý hoặc một nhà môi giới bất động sản
chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm sẽ giúp quý
vị trong toàn bộ quy trình phức tạp, và đại lý sẽ giúp
thương lượng vì quyền lợi của quý vị trong suốt toàn
bộ giao dịch. Các đại lý bất động sản cũng sẽ tạo ra

sự khác biệt lớn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính
cho giao dịch, và tìm ngôi nhà thích hợp cho quý vị.
Hầu hết mọi người tại Hoa Kỳ đều làm việc với nhân
viên bất động sản chuyên nghiệp trong quá trình mua
nhà.
Các khoản phí và hoa hồng bất động sản cho đại lý
hoặc nhà môi giới bất động sản thường do người bán
tài sản chi trả. Trong hầu hết các trường hợp,các đại
lý bất động sản chỉ được trả tiền sau khi đã hoàn
thành giao dịch. Để tìm một đại lý phù hợp với nhu cầu
của quý vị,
• Liên hệ với Hiệp hội REALTORS® tại địa phương
của quý vị hoặc các tổ chức khác tập trung vào
việc xúc tiến quyền sở hữu nhà ở
• Hỏi bạn bè hoặc họ hàng, hoặc gọi cho văn phòng
tại địa phương của chúng tôi.
Làm thế nào để tôi nhận được một khoản vay và
những điều khoản nào là tốt nhất cho tôi?
Để thực hiện giao dịch mua nhà quan trọng này, quý vị
phải được củng cố khá tốt về mặt tài chính. Lịch sử
tín dụng của quý vị phải ở trạng thái chấp nhận được
và quý vị KHÔNG bị vỡ nợ trong bảy năm qua. Quý vị
phải có khả năng cung cấp hóa đơn hoàn thuế và các
giấy tờ tài chính khác trong quá trình mua nhà. Vui
lòng lưu tâm đến những điểm cân nhắc sau về tài
chính:

• Quý vị có khoản tiền tiết kiệm nào để thanh toán
ngay cho ngôi nhà không?
• Quý vị có nguồn thu nhập tin cậy, ổn định nào
không, có việc làm thường xuyên trong 2-3 năm
qua không?
• Quý vị có hồ sơ tốt về việc thanh toán cho các hóa
đơn không?
• Quý vị có thể thanh toán các khoản chi phí thế chấp
và các khoản chi phí khác theo định kỳ hàng tháng
không?
• Quý vị có khá ít các khoản nợ dài hạn đang tồn
đọng không, như thanh toán cho xe hơi?
Đồng thời, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này để
xác định khoản vay tốt nhất cho quý vị:
• Quý vị dự định sống trong ngôi nhà này trong bao
lâu.
• Tình hình tài chính của quý vị có thay đổi nào đáng
kể trong một vài năm tới không?
• Khi nào quý vị muốn chấm dứt khoản thanh toán
thế chấp này? Trước khi nghỉ hưu?
• Liệu quý vị có thể thanh toán cho số tiền thế chấp
thay đổi không, hay quý vị muốn khoản tiền này là
không thay đổi trong suốt thời gian vay.
Đại lý bất động sản có thể giúp quý vị tìm người cho
vay có thể xác định khoản vay nào là thích hợp nhất
với nhu cầu của quý vị dựa trên các điểm cân nhắc đã
thảo luận ở trên.
Chứng từ ủy thác giữ và bảo hiểm quyền sở hữu là gì?
Chứng từ ủy thác giữ chỉ là khoảng thời gian mà tất
cả các nguồn tài chính và giấy tờ liên quan đến việc
chuyển nhượng tài sản được xác minh. Đó là lúc có
sự tham gia của Quyền sở hữu Chicago Title, hoạt
động với vai trò là một bên thứ ba độc lập cho người
mua và người bán, thực hiện theo các hướng dẫn của
cả hai bên, chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn tài
chính, xử lý toàn bộ công việc giấy tờ và lưu hồ sơ
chứng thư chuyển nhượng quyền sở hữu cho quý vị
là người mua.
Công ty quản lý chứng từ ủy thác giữ giữ tất cả các
khoản tiền, hướng dẫn và giấy tờ cần thiết cho giao
dịch này, cấp phát các khoản tiền thích hợp cho từng
bên và xử lý các chi tiết như lưu hồ sơ chứng thư
mới.
Bảo hiểm quyền sở hữu là một hợp đồng bảo hiểm,
bảo vệ người mua tránh được những rủi ro không
phát hiện thấy trong quá trình tìm kiếm quyền sở hữu.
Các rủi ro này cũng được gọi là “khiếm khuyết ẩn” và

có thể không xuất hiện cho đến vài năm sau. Một số
ví dụ bao gồm: người thừa kế không được tiết lộ
hoặc bị thiếu, giả danh người chủ sở hữu thực sự,
chữ ký giả mạo trên chứng thư hoặc chứng thư và
thế chấp được ký bởi những người có đầu óc không
khỏe mạnh, người vị thành niên hoặc người được
cho là độc thân nhưng thực ra là đã kết hôn.
Chi phí đóng giao dịch là gì và tôi có phải thanh
toán cho chi phí này không?
Cái hai kiểu chi phí đóng giao dịch: Không lặp lại
(quý vị thanh toán một lần) và lặp lại (chi phí lặp lại
trong một khoảng thời gian nhất định). Chi phí không
lặp lại bao gồm, nhưng không giới hạn trong những
khoản phí sau: Thẩm định, báo cáo tín dụng, điểm
hoặc nguồn gốc khoản vay, kiểm tra tài sản, bảo
hiểm quyền sở hữu và chứng từ ủy thác giữ, chuẩn
bị giấy tờ, dịch vụ thuế, công chứng, lưu hồ sơ,
chuyển phát, chuyển tiền ngân hàng và dấu chuyển
nhượng. Các chi phí lặp lại bao gồm, nhưng không
giới hạn trong những khoản phí sau: Bảo hiểm rủi ro
tài sản, thuế tài sảnvà PMI (Bảo hiểm thế chấp tư
nhân), nếu có. Nhiều chi phí trong số này được chia
cho người mua và người bán dựa trên thương lượng
hợp đồng mua hoặc tập quán của hạt có tài sản này.
Người cho vay và đại lý/người môi giới bất động sản
của quý vị sẽ đưa ra “Ước tính Khoản vay” về các chi
phí đóng giao dịch dự kiến và chi phí thực sự sẽ
được tổng hợp bởi người giữ chứng từ ủy thác giữ
theo hướng dẫn của người cho vay và sẽ được giải
thích cho quý vị lúc ký kết.

Thân gửi người mua nhà:
Chúc mừng quý vị bắt đầu với hành trình mua nhà ở của chúng tôi! Hướng dẫn này do NhómGiải pháp
Kinh doanh Đa văn hóa của chúng tôi thiết kế nhằm giúp quý vị thực hiện toàn bộ quy trình, từ khi bắt
đầu cho đến khi kết thúc. Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu tài liệu này cho quý vị. Nếu quý vị có bất
kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng tại địa phương Quyền sở hữu Chicago Title.
Cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội được phục vụ quý vị!
Quyền sở hữu Chicago Title

Hãy bắt đầu với một số câu hỏi mà quý
vị có thể đặt ra...
Vì sao cần mua một ngôi nhà?
Bên cạnh niềm tự hào về quyền sở hữu và niềm vui
mà quý vị có được từ chính ngôi nhà của mình,
• Quý vị sẽ trở nên giàu có nhờ sự gia tăng giá trị của
ngôi nhà của mình
• Thuế tài sản và lãi suất thế chấp có thể được khấu
trừ thuế.
• Chi phí dành cho nhà ở của quý vị thường sẽ tăng
vớitốc độ chậm hơn so với trường hợp quý vị thuê
nhà
• Quý vị có được sự linh hoạt hơn rất nhiều khi sử
dụng, trang trí và/hoặc tu sửa ngôi nhà của mình
Tôi sẽ bắt đầu việc mua nhà như thế nào?
Sau khi quyết định mua một ngôi nhà, quý vị liên hệ
với một nhân viên bất động sản chuyên nghiệp tại địa
phương để giúp quý vị thực hiện quy trình. Nhân viên
này sẽ giúp quý vị xác định xem quý vị có thể chi trả
bao nhiêu tiền, quyết định kiểu nhà mà quý vị muốn,
tìm hàng xóm thích hợp, thương lượng giao dịch mua
nhà, sắp xếp các hoạt động kiểm tra và hướng dẫn
quý vị suốt toàn bộ quy trình chứng từ ủy thác giữ và
vay tiền để quý vị có được quyền sở hữu nhà ở.
Tôi có cần đại lý bất động sản không và làm thế
nào để tìm được một đại lý tốt?
Chắc chắn là như vậy. Mua nhà là một công việc có
rất nhiều cảm xúc và liên quan đến tài chính. Việc lựa
chọn một đại lý hoặc một nhà môi giới bất động sản
chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm sẽ giúp quý
vị trong toàn bộ quy trình phức tạp, và đại lý sẽ giúp
thương lượng vì quyền lợi của quý vị trong suốt toàn
bộ giao dịch. Các đại lý bất động sản cũng sẽ tạo ra

sự khác biệt lớn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính
cho giao dịch, và tìm ngôi nhà thích hợp cho quý vị.
Hầu hết mọi người tại Hoa Kỳ đều làm việc với nhân
viên bất động sản chuyên nghiệp trong quá trình mua
nhà.
Các khoản phí và hoa hồng bất động sản cho đại lý
hoặc nhà môi giới bất động sản thường do người bán
tài sản chi trả. Trong hầu hết các trường hợp,các đại
lý bất động sản chỉ được trả tiền sau khi đã hoàn
thành giao dịch. Để tìm một đại lý phù hợp với nhu cầu
của quý vị,
• Liên hệ với Hiệp hội REALTORS® tại địa phương
của quý vị hoặc các tổ chức khác tập trung vào
việc xúc tiến quyền sở hữu nhà ở
• Hỏi bạn bè hoặc họ hàng, hoặc gọi cho văn phòng
tại địa phương của chúng tôi.
Làm thế nào để tôi nhận được một khoản vay và
những điều khoản nào là tốt nhất cho tôi?
Để thực hiện giao dịch mua nhà quan trọng này, quý vị
phải được củng cố khá tốt về mặt tài chính. Lịch sử
tín dụng của quý vị phải ở trạng thái chấp nhận được
và quý vị KHÔNG bị vỡ nợ trong bảy năm qua. Quý vị
phải có khả năng cung cấp hóa đơn hoàn thuế và các
giấy tờ tài chính khác trong quá trình mua nhà. Vui
lòng lưu tâm đến những điểm cân nhắc sau về tài
chính:

• Quý vị có khoản tiền tiết kiệm nào để thanh toán
ngay cho ngôi nhà không?
• Quý vị có nguồn thu nhập tin cậy, ổn định nào
không, có việc làm thường xuyên trong 2-3 năm
qua không?
• Quý vị có hồ sơ tốt về việc thanh toán cho các hóa
đơn không?
• Quý vị có thể thanh toán các khoản chi phí thế chấp
và các khoản chi phí khác theo định kỳ hàng tháng
không?
• Quý vị có khá ít các khoản nợ dài hạn đang tồn
đọng không, như thanh toán cho xe hơi?
Đồng thời, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này để
xác định khoản vay tốt nhất cho quý vị:
• Quý vị dự định sống trong ngôi nhà này trong bao
lâu.
• Tình hình tài chính của quý vị có thay đổi nào đáng
kể trong một vài năm tới không?
• Khi nào quý vị muốn chấm dứt khoản thanh toán
thế chấp này? Trước khi nghỉ hưu?
• Liệu quý vị có thể thanh toán cho số tiền thế chấp
thay đổi không, hay quý vị muốn khoản tiền này là
không thay đổi trong suốt thời gian vay.
Đại lý bất động sản có thể giúp quý vị tìm người cho
vay có thể xác định khoản vay nào là thích hợp nhất
với nhu cầu của quý vị dựa trên các điểm cân nhắc đã
thảo luận ở trên.
Chứng từ ủy thác giữ và bảo hiểm quyền sở hữu là gì?
Chứng từ ủy thác giữ chỉ là khoảng thời gian mà tất
cả các nguồn tài chính và giấy tờ liên quan đến việc
chuyển nhượng tài sản được xác minh. Đó là lúc có
sự tham gia của Quyền sở hữu Chicago Title, hoạt
động với vai trò là một bên thứ ba độc lập cho người
mua và người bán, thực hiện theo các hướng dẫn của
cả hai bên, chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn tài
chính, xử lý toàn bộ công việc giấy tờ và lưu hồ sơ
chứng thư chuyển nhượng quyền sở hữu cho quý vị
là người mua.
Công ty quản lý chứng từ ủy thác giữ giữ tất cả các
khoản tiền, hướng dẫn và giấy tờ cần thiết cho giao
dịch này, cấp phát các khoản tiền thích hợp cho từng
bên và xử lý các chi tiết như lưu hồ sơ chứng thư
mới.
Bảo hiểm quyền sở hữu là một hợp đồng bảo hiểm,
bảo vệ người mua tránh được những rủi ro không
phát hiện thấy trong quá trình tìm kiếm quyền sở hữu.
Các rủi ro này cũng được gọi là “khiếm khuyết ẩn” và

có thể không xuất hiện cho đến vài năm sau. Một số
ví dụ bao gồm: người thừa kế không được tiết lộ
hoặc bị thiếu, giả danh người chủ sở hữu thực sự,
chữ ký giả mạo trên chứng thư hoặc chứng thư và
thế chấp được ký bởi những người có đầu óc không
khỏe mạnh, người vị thành niên hoặc người được
cho là độc thân nhưng thực ra là đã kết hôn.
Chi phí đóng giao dịch là gì và tôi có phải thanh
toán cho chi phí này không?
Cái hai kiểu chi phí đóng giao dịch: Không lặp lại
(quý vị thanh toán một lần) và lặp lại (chi phí lặp lại
trong một khoảng thời gian nhất định). Chi phí không
lặp lại bao gồm, nhưng không giới hạn trong những
khoản phí sau: Thẩm định, báo cáo tín dụng, điểm
hoặc nguồn gốc khoản vay, kiểm tra tài sản, bảo
hiểm quyền sở hữu và chứng từ ủy thác giữ, chuẩn
bị giấy tờ, dịch vụ thuế, công chứng, lưu hồ sơ,
chuyển phát, chuyển tiền ngân hàng và dấu chuyển
nhượng. Các chi phí lặp lại bao gồm, nhưng không
giới hạn trong những khoản phí sau: Bảo hiểm rủi ro
tài sản, thuế tài sảnvà PMI (Bảo hiểm thế chấp tư
nhân), nếu có. Nhiều chi phí trong số này được chia
cho người mua và người bán dựa trên thương lượng
hợp đồng mua hoặc tập quán của hạt có tài sản này.
Người cho vay và đại lý/người môi giới bất động sản
của quý vị sẽ đưa ra “Ước tính Khoản vay” về các chi
phí đóng giao dịch dự kiến và chi phí thực sự sẽ
được tổng hợp bởi người giữ chứng từ ủy thác giữ
theo hướng dẫn của người cho vay và sẽ được giải
thích cho quý vị lúc ký kết.

au đây là
.

bước quan tr ng trong hành trình của quý vị

u

Lựa chọn đại lý bất động sản.

2.

Lựa chọn người cho vay (biết về các kiểu khoản vay thế chấp khác nhau và tiền thẩm định).

3.

Chọn nhà (xác định kiểu, mức giá và địa điểm).

.

Mời chào (khi quý vị đã tìm thấy tài sản, viết mời chào b ng văn bản thông qua đại lý bất động sản).

.

Quá trình chứng từ ủy thác giữ (sau khi quý vị đã đạt được thỏa thuận với người bán, tiền đặt cọc ban đầu thể
hiện sự thành thực được gửi cho đại diện chứng từ ủy thác giữ và quá trình bắt đầu).

.

Khoản vay thế chấp (một khoản vay thế chấp được yêu cầu, điền các mẫu đơn thích hợp).

.

Báo cáo sơ bộhoặc cam kết quyền sở hữuđược xem x t và chấp nhận.

.

Kiểm tra và tiết lộ (tài sản được kiểm tra trong khoảng thời gian được xác định bởi hợp đồng và toàn bộ thông
tin tiết lộ bởi người bán về tài sản được xem x t).

.

Thẩm định (giá trị tài sản được xác định bởi người cho vay).
. Phê duyệt khoản vay (người cho vay liên hệ với đại lý chứng từ ủy thác giữ).
. Bảo hiểm của chủ nhà (người mua thông báo cho đại lý ủy chứng từ thác giữ biết tên của công ty bảo hiểm sẽ
ký hợp đồng).

2. Điều kiện (đại lý chứng từ ủy thác giữ đảm báo đáp ứng các điều kiện sau).
3. Lần đến thăm tài sản cuối cùng (người mua kiểm tra tài sản cùng với đại lý bất động sản, trước khi đóng giao
dịch).
. Ký kết giấy tờ (người mua ký các giấy tờ của khoản vay và hướng dẫn chứng từ ủy thác giữ và đặt cọc khoản
thanh toán ban đầu cho công ty bảo hiểm quyền sở hữu).
. Đại lý chứng từ ủy thác giữ trả lại giấy tờ cho người cho vay.
. Nguồn tiền của người cho vay được chuyển điện tử đến công ty bảo hiểm quyền (giao dịch tiền di n ra giữa
người cho vay và công ty bảo hiểm quyền sở hữu).
. Chứng thư được đăng ký tại văn phòng của hạt (chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho người mua) và giao
dịch đóng lại.
. Chìa khóa được giao cho chủ nhà mới.
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