Mission Australia Housing tờ thông tin số 5: Thanh toán tiền thuê nhà

Thanh toán tiền thuê nhà
Tiền thuê nhà của quý vị luôn phải được trả trước. Trách nhiệm
của quý vị là đảm bảo tiền thuê của quý vị luôn được thanh toán
đều đặn và đúng hạn. Dưới đây là các hình thức thanh toán có thể
sử dụng để thanh toán tiền nhà cho Mission Australia Housing (MAH).
Trừ vào Centrepay

Thanh toán qua bưu điện

Centrepay – phương thức tiện lợi để
thanh toán hóa đơn và các khoản chi
phí. Centrepay là dịch vụ thanh toán
hóa đơn chủ động và miễn phí cho
khách hàng của Centrelink.

Dịch vụ thanh toán qua bưu điện có
thể được thực hiện tại bưu điện địa
phương của quý vị. Quý vị cần đảm
bảo ghi rõ họ tên, địa chỉ và Deposit
Book ID ở mặt sau của lệnh thanh
toán để chúng tôi có thể phân phối
tiền thanh toán vào tài khoản của
quý vị.

Sử dụng Centrepay để thiết lập việc
khấu trừ một cách đều đặn từ trợ cấp
Centrelink của quý vị. Quý vị có thể
bắt đầu hoặc thay đổi việc khấu trừ
này bất cứ lúc nào. Các nhanh nhất
là thực hiện trực tuyến qua tài khoản
Centrelink của quý vị.

Sổ đặt cọc
Đặt cọc tiền thuê của quý vị tại bất
cứ chi nhánh ngân hàng nào của
Westpac sử dụng sổ đặt cọc mà
MAH cấp cho quý vị. Sổ này có mã
số độc nhất của quý vị Deposit books
ID (còn gọi là mã số tham khảo
của người thuê Tenant Reference
Number) mà chúng tôi sẽ sử dụng để
phân phối khoản thanh toán vào tài
khoản của quý vị.

Séc
Một tấm séc có thể được gửi qua
bưu điện hoặc nộp tại văn phòng
MAH địa phương của quý vị. Séc
cần ghi rõ người nhận tiền là Mission
Australia Housing. Quý vị cần đảm
bảo ghi rõ họ tên, địa chỉ và Deposit
Book ID ở mặt sau của tấm séc để
chúng tôi có thể phân phối số tiền
thanh toán vào tài khoản của quý vị.
Quý vị cần lưu ý là có thể cần đến
5 ngày làm việc kể từ khi chúng
tôi nhận được séc cho đến khi số
tiền thanh toán xuất hiện trong tài
khoản của quý vị.

Lưu ý: quý vị sẽ phải trả phí nếu
thanh toán bằng cách đặt lệnh qua
bưu điện. Vui lòng liên hệ chi nhánh
Australia Post địa phương để có
thêm thông tin về khoản phí này.

Chuyển khoản trực tiếp
Quý vị có thể liên hệ ngân hàng của
mình để thiết lập việc chuyển khoản
trực tiếp. Điều này có nghĩa là tiền
thuê nhà của quý vị sẽ được thanh
toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng
của quý vị đến chúng tôi mỗi hai tuần.
Quý vị cần đảm bảo ngân hàng của
mình đưa thông tin về tên và Deposit
Book ID của quý vị mỗi lần thanh
toán để chúng tôi có thể xác nhận
việc thanh toán cho tiền thuê nhà
của quý vị. Có thể sẽ có phí đi kèm
cho việc thiết lập này tùy vào mỗi
ngân hàng.
Để có thông tin chi tiết và chính xác
về tài khoản ngân hàng của MAH,
vui lòng liên hệ Ban quản lý nhà của
quý vị.

Internet banking
Nếu có truy cập đến online banking,
quý vị có thể thực hiện thanh toán
từng lần cho MAH hoặc thiết lập chế
độ thanh toán theo chu kỳ. Quý vị
cần đảm bảo ghi rõ Deposit Book ID

của quý vị trong mục tham chiếu để
MAH có thể phân phối thanh toán
này vào tài khoản của quý vị.

Các khoản thanh toán không
liên quan đến tiền thuê
Người thuê có thể sử dụng tất các
các phương thức nêu trên để trả
tiền thuê cũng như các khoản không
liên quan đến tiền thuê như phí sử
dụng nước hoặc phí đỗ xe. Nếu quý
vị thanh toán một khoản không liên
quan đến tiền thuê, quý vị cần thêm
ký tự “W” ở cuối của Deposit Book ID
của quý vị để chúng tôi có thể phân
phối khoản thanh toán này đến tài
khoản không-thuê của quý vị.
Quý vị lưu ý chúng tôi không chấp
nhận tiền mặt tại bất cứ văn phòng
nào của MAH.
Để có thêm thông tin về các lựa
chọn thanh toán, vui lòng liên hệ
văn phòng MAH địa phương của
quý vị.
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Contact us
Mission Australia Housing
580 George Street
Sydney NSW 2000
1800 269 672
missionaustralia.com.au

Quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác, xin liên hệ
TranslatingandInterpretingService(TIS)National theo số 131450.

