
Tiền vay Không Trả Lãi 
 cho những gì quý vị cần 

ngay bây giờ

Vay đến 1500 đô-la  
Trả lại 1500 đô-la

Không Lệ phí. Không Cước 
phí. Mãi mãi.

“Với NILs, không có tiền lãi,  
không lệ phí và không cước phí, 
bạn chỉ trả lại những gì bạn đã vay.”
— Marisol

Hãy nói chuyện với những người quý vị 
biết và tin cậy

Hãy tìm nơi cung cấp NILs ở địa phương 
của quý vị

 Có hơn 600 địa điểm khắp nước Úc 
www.nils.com.au hoặc gọi số 13 64 57
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Cộng tác với:



Tôi có thể dùng NILs vào việc gì?
Có thể vay đến 1.500 đô-la để chi trả cho vật 
dụng và dịch vụ cần thiết gồm:

Tiền vay không được dùng để:

 Trả các hóa đơn   Đổi ra tiền mặt     
 Trả nợ   Mua thực phẩm   Trả tiền thuê    

NILs là gì?
Tiền Vay Không Trả Lãi (No Interest Loans 
(NILs)) cung cấp cho các cá nhân và gia đình 
có lợi tức thấp được dùng tín dụng an toàn, 
công bằng và hợp với khả năng mà không phải 
trả lệ phí và cước phí.

Tôi có hội đủ điều kiện không?
   Tôi có Thẻ Chước giảm Chăm sóc Y tế / Thẻ Trợ 
cấp  hoặc có mức thâu nhập dưới 45.000 đô-la 
một năm sau khi  trừ thuế (60.000 đô-la cho vợ 
chồng hay người  có người phụ thuộc)

    Tôi đã sinh sống ở địa chỉ hiện tại hoặc địa chỉ 
trước đây được ít nhất là 3 tháng

     Tôi có thể chứng minh rằng tôi có khả năng trả 
lại tiền vay

Vật dụng trong 
nhà

Thiết bị 
Công nghệ

Sửa chữa & 
Đăng bộ xe 

ô-tô 

Đồ đạc 
trong nhà

Học vấn

Y tế  
& Nha khoa

Có thể yêu cầu được dùng cho các món khác.


