
Credit Card Debt [Vietnamese] 
 

Nợ Thẻ Tín Dụng 
 
Thẻ tín dụng có thể rất tiện lợi, nhưng cũng có thể đưa đến các vấn đề nợ nần 
nghiêm trọng. Vì thế nên biết các quyền và trách nhiệm của quý vị—và các giải 
pháp của quý vị—nếu quý vị gặp vấn đề khó khăn. 
 
Nếu quý vị không trả nợ thẻ tín dụng thì sao 
 
Nếu quý vị còn nợ nhiều trên thẻ của mình, hoặc không thể trả số tiền tối thiểu 
hàng tháng, công ty cấp thẻ tín dụng có thể: 
 

• hủy bỏ thẻ tín dụng của quý vị; 
 

• ghi lại số nợ của quý vị vào hồ sơ phúc trình tín dụng của quý vị; 
 

• rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị để trả nợ, nếu công ty thẻ 
tín dụng cũng là ngân hàng của quý vị; 
 

• tăng lãi suất của quý vị; hoặc 
 

• gửi hồ sơ của quý vị đến một cơ quan truy thu. 
 
Ngoài ra, công ty đó hoặc cơ quan truy thu cũng có thể kiện quý vị ra tòa để tòa ra 
lệnh quý vị phải trả số tiền còn nợ cộng với tiền lời và phí tổn pháp lý. Nếu quý vị 
không trả, chủ nợ có thể tịch biên tiền tiết kiệm, lợi tức của quý vị hoặc ngay cả 
nhà của quý vị. 
 
Trách nhiệm về thẻ tín dụng dùng chung hoặc đứng chung tên 
 
Nếu quý vị dùng chung thẻ tín dụng với người khác, cả hai người đều chịu trách 
nhiệm về số nợ đó. Công ty cấp thẻ tín dụng có thể đòi trọn số tiền nợ từ bất cứ 
người nào có thẻ, bất luận họ dùng bao nhiêu tiền trong thẻ đó. 
 
Hủy bỏ thẻ của quý vị 
 
Nếu quý vị muốn hủy bỏ thẻ của mình, quý vị phải liên lạc trực tiếp với công ty cấp 
thẻ tín dụng. Chỉ cắt thẻ hoặc không dùng nữa sẽ không tự động hủy bỏ trương 
mục của quý vị. 
 
Các quyền của quý vị 
 
Luật B.C. bảo vệ người tiêu thụ theo nhiều cách: 
 

• Nếu quý vị nhận được thẻ tín dụng qua đường bưu điện mà trước đó quý vị 
không xin, quý vị không bắt buộc phải sử dụng thẻ đó. Tuy nhiên, nếu quý vị 
sử dụng thẻ, quý vị sẽ phải trả nợ. 
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• Sau khi quý vị thông báo cho công ty cấp thẻ là thẻ tín dụng của quý vị bị 
mất hoặc đánh cắp, quý vị không phải trả tiền cho bất cứ món hàng nào mua 
bằng thẻ đó sau khi đó. Nếu có người nào dùng thẻ của quý vị trước khi quý 
vị trình báo là thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị chỉ chịu trách nhiệm trả 
$50. Trường hợp này không áp dụng khi thẻ tín dụng được sử dụng bằng số 
PIN của quý vị để rút tiền từ một máy rút tiền mặt. 

 
Có thêm các điều luật áp dụng cho các ngân hàng cấp thẻ tín dụng. (Các khoản bảo 
vệ này KHÔNG áp dụng cho thẻ tín dụng do các cửa tiệm cấp.) Ngân hàng phải: 
 

• cho một thời gian tối thiểu là 21 ngày không tính tiền lời trên các món hàng 
mới mua; và 

 
• có một tiến trình khiếu nại rõ ràng. 

 
Các chọn lựa của quý vị 
 
Nếu quý vị gặp khó khăn về nợ nần, quý vị có nhiều chọn lựa sau đây: 
 

• Thương lượng thời gian để trả tiền. Hãy thận trọng về việc thỏa thuận một 
lịch trình trả nợ không thực tế. 

 
• Nhờ một cơ quan cố vấn tài chánh trợ giúp như Hội Cố Vấn Tín Dụng. Quý vị 

có thể thỏa thuận một chương trình trả nợ để quý vị trả dần hàng tháng. 
 

• Thương lượng thanh toán dứt nợ. Đôi khi chủ nợ có thể sẵn sàng chấp nhận 
một số tiền nhất định nào đó trên một phần của số tiền nợ để thanh toán dứt 
nợ luôn — nhưng hãy nhớ yêu cầu lập văn bản thỏa thuận này trước khi gửi 
tiền thanh toán. 

 
• Tranh cãi bằng văn bản về số nợ và yêu cầu chủ nợ đưa ra tòa. Hãy nhờ cố 

vấn pháp lý nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể biện hộ, thí dụ, nếu quý vị 
không có tên trong trương mục thẻ tín dụng đó. 

 
• Không làm gì cả và chờ xem công ty đó có kiện hay không. Hãy nhờ cố vấn 

pháp lý trước khi quyết định đây là chọn lựa hợp lý trong trường hợp quý vị. 
 

• Khai phá sản. Đây là giải pháp sau cùng. Hãy gặp một tín nhân về phá sản 
để tham vấn miễn phí. 

 
Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp 
 
Hội Cố Vấn Tín Dụng (Credit Counselling Society) 
Một tổ chức bất vụ lợi cố vấn về tài chánh. 
1 888 527-8999 
www.nomoredebts.org 
 
Cơ Quan Bảo Vệ Người Tiêu Thụ BC (Consumer Protection BC) 

http://www.nomoredebts.org/�
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Kiểm soát các cơ quan truy thu nợ và theo dõi tiếp các vụ khiếu nại về nhân viên 
truy thu nợ không biết điều. 
1 888 564-9963 
www.consumerprotectionbc.ca 
 
Trường Luật Đại Chúng (People’s Law School) 
Website này cung cấp các tờ dữ kiện đa ngữ, hoạt họa và các đoạn thu âm về luật 
cho người tiêu thụ, cũng như nối đến các sites của chính quyền về các đề tài, chẳng 
hạn như Chọn Thẻ Tín Dụng Thích Hợp cho Quý Vị. 
www.publiclegaled.bc.ca 
 
Ghi Chú 

 

Bài này chỉ để thông tin, không phải cố vấn pháp lý. Bản quyền 2010 MOSAIC 
Cập nhật ngày 4 Tháng Giêng, 2011. 

 
Dự án này được thực hiện nhờ tài trợ của Law Foundation of BC, Chính Phủ Canada 

và Tỉnh Bang British Columbia. 
 

Dự án này là kết quả hợp tác giữa MOSAIC và People’s Law School 
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