Hiểu báo cáo tín dụng của quý vị
Sau khi quý vị đã yêu cầu được
nhận miễn phí báo cáo tín dụng của
mình, quý vị có thể sử dụng thông
tin bên dưới để xem ý nghĩa của nó
và để đảm bảo không có sai sót.
Việc xem xét thành công báo cáo tín dụng của quý
vị sẽ dễ dàng hơn khi quý vị biết và hiểu tất cả các
phần, ý nghĩa của các phần đó trong báo cáo và
việc chúng ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tín
dụng của quý vị.
Các báo cáo có thể được định dạng khác nhau hoặc
sử dụng các từ ngữ khác nhau, nhưng chúng bao hàm
cùng một thông tin, được mô tả bên dưới.

Số hồ sơ: 12345678
Ngày cấp: 9/30/2017
Thông tin cá nhân
Tên: Miguel Smith

NSS: XXX-XX-1234

Tên khác:
Miguel S Smith
Miguel Simón Smith

Số điện thoại: 555-555-1000

Ngày sinh: 12-1-1980

Địa chỉ trong báo cáo:
457 First Street, Littletown, MI 09876 13476
Avenue A, Big City, WI 43526
Đã báo cáo dữ liệu về việc làm
Tên hãng sở: Riviera Restaurants
Vị trí: Quản lý
Ngày trình diện: 3/2013
Ngày được nhận: 11/2010

Hãng sở: Freer Chiropractic College
Ngày trình diện: 6/2008
Vị trí: Dịch vụ thực phẩm
Ngày được nhận: 3/2008

Thông tin cá nhân
Các công ty báo cáo tín dụng sử dụng thông tin cá
nhân của quý vị để xác nhận bạn là người đã mở
các tài khoản được liệt kê trên báo cáo. Kiểm tra kỹ
phần này để đảm bảo thông tin của quý vị là đúng
và được cập nhật. Tên hoặc số An Sinh Xã Hội sai có
thể có nghĩa là quý vị có thể bị tính phí cho khoản
nợ của người khác.
Consumer Financial
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Hồ sơ công khai
Big City Wisconsin Court Docket# 200900001467
515 C St, NE, Big City, WI 43528
Ngày lập: 8/3/2015

Số tiền: $11.987

Loại: Phá sản thuộc Chương 7

Trách nhiệm: Cá nhân

Hồ sơ công khai
Các vụ phá sản và trong một số trường hợp, các
vụ tịch thu tài sản để thế nợ là hồ sơ công khai duy
nhất hiện trên báo cáo tín dụng của ba công ty báo
cáo tín dụng trên toàn quốc. Hồ sơ tòa án công khai
có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến hồ sơ tín dụng
và điểm số củaquý vị. Các vụ phá sản có thể hiện
trên báo cáo tín dụng của quý vị trong vòng 10 năm.
Thông tin tiêu cực trên báo cáo tín dụng của quý vị
có thể khiến lãi suất cao hơn hoặc bị từ chối tín dụng.

Thông tin tài khoản
Trong phần thông tin tài khoản, các tài khoản tín
dụng của quý vị được hiển thị từng tài khoản riêng.
Bên cho vay thường cập nhật thông tin hàng tháng.
Thông tin thường bao gồm lịch sử chi trả của quý vị,
cho dù tài khoản còn hiệu lực hay đã quá hạn, số dư
của quý vị và loại khoản vay hoặc tài khoản. Nếu báo
cáo tín dụng của quý vị liệt kê tên của một bên cho
vay không quen thuộc, đó có thể là tên của công ty
mẹ của bên cho vay hoặc một công ty mới mà bên
cho vay đã tham gia. Kiểm tra bản in trên hóa đơn
hàng tháng của quý vị hoặc liên lạc với bên cho vay
nếu quý vị không chắc chắn. Nếu báo cáo tín dụng
cho thấy một tài khoản không phải của quý vị, quý vị
có quyền khiếu nại tài khoản đó.
Thông tin tài khoản từ công ty phát hành thẻ tín
dụng của quý vị và những bên cho vay khác xuất
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hiện trên báo cáo tín dụng của quý vị là đạt yêu cầu
hoặc ở trạng thái tốt, hoặc là bất lợi hoặc có khả
năng tiêu cực.
Thông tin tài khoản
Ngân Hàng Littletown Bank (B62391), Số Tài Khoản 2010004637
Số Dư: $14,285

Trạng tháichi trả: Quá hạn 30 ngày

Ngày cập nhật: 8/31/2019

Loại tài khoản: Ô tô

Số dư cao: $16.500

Trách nhiệm: Cá nhân

Quá hạn: $395

Ngày mở: 05/02/2019

Kỳ hạn: $395/tháng trong 48 tháng

Khoản chi trả đã nhận: $395

Loại tài khoản: Ô tô

Lần trả cuối cùng được thực hiện: 05/07/2019

Dò xét tín dụng
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Số dư
Trả theo lịch
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Số Tiền Đã Trả
Quá Hạn
Xếp Hạng

các khoản thu nợ, trong bảy năm. Quý vị có thể thấy
rằng khoản vay ban đầu có một tên công ty khác. Các
bên cho vay đôi khi yêu cầu các công ty bên ngoài
thu các khoản nợ mà họ bị nợ. Hoặc, đôi khi họ bán
các khoản nợ. Trong những trường hợp đó, công ty
mới sở hữu khoản nợ được liệt kê trên báo cáo tín
dụng của quý vị cùng với bên cho vay ban đầu.

Tài khoản đạt yêu cầu
Các tài khoản đạt yêu cầu đang ở trạng thái tốt vì công
ty báo cáo tín dụng chưa nhận được các báo cáo tiêu
cực gần đây. Một tài khoản thường vẫn được báo cáo
là cập nhật nếu được chi trả trong vòng 30 ngày kể từ
ngày đến hạn. Chi trả đúng hạn bảo vệ hồ sơ tín dụng
và điểm tín dụng củaquý vị.
Thu nợ

Các công ty báo cáo tín dụng nhận yêu cầu dò xét
báo cáo tín dụng của quý vị từ các doanh nghiệp,
bên cho vay hoặc chủ hãng sở . Lý do tiến hành điều
tra xác định xem nó có thể ảnh hưởng đến điểm tín
dụng của quý vị hay không.
Các yêu cầu dò xét liên quan đến tài khoản của quý vị
Các yêu cầu dò xét hiển thị cho người khác thấy
Các công ty sau đã nhận được báo cáo tín dụng của quý vị.
Auto Loan Store
90 President Lane, Big City, WI 43529

Ngày yêu cầu: 6/2013

Yêu cầu dò xét đầy đủ
Bên cho vay sẽ thực hiện dò xét kỹ nghĩa là yêu cầu
xem xét báo cáo tín dụng của quý vị khi nộp đơn xin
tín dụng. Yêu cầu dò xét kỹ có thể ảnh hưởng đến
điểm tín dụng của quý vị vì hầu hết các mô hình tính
điểm tín dụng đều xem xét thời gian nộp đơn xin tín
dụng gần đây và số lần quý vịnộp đơn xin tín dụng.
Yêu cầu dò xét theo khuyến mãi

Các khoản thu nợ đáng tin cậy (Y76381): Tài khoản số 3629
Bên cho vay gốc: ABC Megastore

Số tiền gửi: $2.500

Ngày mở: 2/7/2013

Loại tài khoản: Mở

Số dư: $1.000

Trách nhiệm: Cá nhân

Các công ty sau đây đã nhận được tên, địa chỉ của quý vị và các thông tin hạn chế khác về quý vị để họ
có thể gửi đề nghị chính thức về tín dụng hoặc bảo hiểm. Họ không nhận được báo cáo tín dụng đầy đủ
của quý vị. Những thông tin này không được hiển thị cho người khác thấy và không ảnh hưởng đến điểm
tín dụng của quý vị.
Dress for Success Fashion House

Ngày yêu cầu: 7/2016

31 Fashion Lane, Big City, WI 43530

Yêu cầu xem xét tài khoản

Các tài khoản có khả năng bị âm
Các tài khoản đã quá hạn hoặc trong các lần thu
được liệt kê là bất lợi hoặc có khả năng bị âm. Một
công ty báo cáo tín dụng thường báo cáo hầu hết các
thông tin tiêu cực, như các khoản chi trả bị bỏ lỡ hoặc
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Các công ty được liệt kê dưới đây đã lấy thông tin từ báo cáo tiêu dùng của quý vị nhằm mục đích xem
xét tài khoản của giao dịch kinh doanh. Những thông tin này không được hiển thị cho người khác thấy và
không ảnh hưởng đến điểm tín dụng củaquý vị.
Bank of Wisconsin

Ngày yêu cầu: 6/2017

457 State Street, Big City, WI 43532
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Yêu cầu dò xét sơ bộ
Yêu cầu dò xét sơ bộ được ghi lại khi hồ sơ tín dụng
của quý vị được xem xét vì những lý do khác ngoài
đơn xin tín dụng của quý vị.Ví dụ như khi bên cho vay
kiểm tra tài khoản hiện có, khi quý vị yêu cầu báo
cáo tín dụng của chính mình và đôi khi khi bên cho
vay tiềm năng sàng lọc trước trường hợp của quý
vị để mời quý vị mở tín dụng. Yêu cầu dò xét sơ bộ
không ảnh hưởng đến điểm tín dụng củaquý vị.

Sau khi quý vị kiểm tra các báo cáo
của mình, hãy tiếp tục phát huy
Hãy tạo thói quen kiểm tra báo cáo
thường xuyên
Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao miễn phí của
báo cáo tín dụng của mình, 12 tháng một lần, từ
mỗi công ty trong số ba công ty báo cáo tín dụng
trên toàn quốc: Equifax, Experian và TransUnion.
Ngoài ra, cho đến cuối năm 2026, quý vị có thể
nhận được sáu báo cáo tín dụng miễn phí 12 tháng
một lần từ Equifax.
Truy cập annualcreditreport.com (bằng tiếng Anh),
gọi (877) 322-8228 hoặc tải xuống và hoàn thành
Mẫu Đơn Yêu Cầu Báo Cáo Tín Dụng Hàng Năm và
gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ ghi trên biểu
mẫu. Khi truy cập trang web, quý vị có thể thấy các
bước hướng dẫn để xem các báo cáo trực tuyến
được cập nhật thường xuyên hơn. Điều này giúp
quý vị theo dõi các thay đổi tín dụng của mình tốt
hơn.

Hãy hành động kịp thời để sửa lỗi

Thực hiện các bước để cải thiện hoặc
hiểu rõ hơn về tín dụng của quý vị
Quý vị có thể tham khảo lời khuyên và thông tin
tại consumerfinance.gov/consumer-tools/creditreports-and-scores (bằng tiếng Anh).

Giới thiệu về chúng tôi
Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dung
(Consumer Financial Protection Bureau,
CFPB) quy định việc đưa ra đề nghị và cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu
dùng theo luật tài chính tiêu dùng của liên
bang, đồng thời phổ biến và khuyến khích
cho người tiêu dùng để đưa ra các quyết
định tài chính sáng suốt hơn.
Tìm hiểu thêm tại consumerfinance.gov
(bằng tiếng Anh).

Kết nối với chúng tôi



Nộp đơn khiếu nại
consumerfinance.gov/complaint



Kể câu chuyện của quý vị
consumerfinance.gov/your-story



Được giải đáp các thắc mắc về tiền
consumerfinance.gov/askcfpb



Chia sẻ suy nghĩ của quý vị
facebook.com/cfpb
twitter.com/cfpb

Quý vị có thể sử dụng các thư mẫu để khiếu nại các
sai sót trên báo cáo tín dụng của mình hoặc phản
hồi các nỗ lực thu hồi nợ. Những thư này có sẵn tại
consumerfinance.gov/ askcfpb/314 (bằng tiếng
Anh).
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