
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
REAL	  ESTATE	  KEY	  TERMS	  ~	  ENGLISH	  TO	  VIETNAMESE	  

	  
Affidavit	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	  	   Giấy cam đoan, cam kết	  
Appraisal	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	  	  	  Phí đánh giá, thẩm định bất động sản	  
Borrower’s	  Estimated	  Settlement	  Statement	  −−	   Báo cáo ước tính vào lúc ký hợp đồng 

chung cuộc Của bên vay	  
Cash	  to	  Borrower	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Tiền mặt đưa cho bên vay	  
Closing	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Kết thúc vụ mua bán	  
Closing	  Statement	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Báo cáo lúc kết thúc vụ mua bán	  
Credit	  Report	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	  Báo cáo thành tích đi vay	  
Deed	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Giấy chủ quyền	  
Deed	  of	  Trust	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	  Giấy chuyển giao chủ quyền	  
Deposit	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Tiền ký thác đặt trước	  
Document	  Preparation	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−	   Phí thực hiện tài liệu	  
Escrow	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Phí ký quỹ cho bên thứ ba	  
Flood	  Certification	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Phí chứng nhận lũ lụt	  
Interest	  Rate	  on	  New	  Loan	  −−−−−−−−−−−−−−−	   Lãi suất cho món vay mới	  
Lender	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Người cho vay	  
Loan	  Origination	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Phí khởi động món vay	  
Loan	  Terms	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Điều kiện của món vay	  
Mortgage	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Thế chấp, nợ bất động sản	  
New	  Loan	  to	  File	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Lập hồ sơ cho món vay mới	  
New	  Loan−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Món vay mới	  
Note	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Giấy nợ	  
Processing	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Phí làm giấy tờ, hồ sơ	  
Realtor	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Người môi giới bất động sản	  
Tax	  Service	  Fee	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	   Phí cho dịch vụ về thuế	  
Title	  Company	  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	  Công ty duyệt xét và bảo đảm giấy chủ 

quyền, bằng khoán, sổ đỏ	  
	  


