
Hảng Điện Lực 
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Chúng ta cùng nhau làm việc nhé.
Chúng tôi hiểu sự thách thức để theo kịp các tổn phí bắt kịp nổi vật giá đã leo thang 
– vì vậy chúng tôi muốn cùng làm việc với bạn để giữ kết nối.

Nếu tài khoản thiếu Hảng Điện Hawaii bị quá hạn, vui lòng tính chuyện lựa chương 
trình có cách thức trả tiền không lệ phí để đáp ứng đạt được cho các nhu cầu của 
bạn. Chúng tôi đã gia hạn các sự lựa chọn cho chương trình để sự đặt để khả dĩ 
được quán xuyến. Đi vào hawaiianelectric.com/paymentarrangement để xem các 
chọn lựa từ bốn tới 24 tháng – và nộp bản yêu cầu. Các Khách Hàng nào nằm trong 
sự sắp xếp thanh toán trả tiền không nằm trong việc thay đổi trong tiến trình cắt điện.

Dự trù tính trước
Tùy thuộc vào số tiền thiếu, số tiền đặt để sẽ biến chuyển theo từng mỗi cá nhân. 
Nếu tiền thiếu là số lượng nhỏ, thì số tiền đặt để có thể chia đều nhỏ theo hoá đơn 
hằng tháng. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu hơn một năm qua, thì hoá đơn có thể tăng gấp 
đôi.

Có sự trợ giúp nào có sẵn?
Vâng, nếu bạn đang trong tình trạng tài 
chính eo hẹp, chúng tôi khuyến khích bạn 
tìm sự giúp đở tài chính ở cơ quan chính 
phủ và nơi một tổ chức thiện nguyện bất 
vụ lợi. Hảng Điện Lực Hawaii không quản 
nhiệm các chương trình nầy, chúng tôi 
không có làm việc với họ. Vào xem danh 
sách các nguồn ở hawaiianelectric.com/
paymentassistance hoặc
hawaiianelectric.com/COVID19.

Tôi có thể làm gì để quán xuyến các 
tiền chi tiêu năng lượng?
Để giúp đở nói chung về việc quán xuyến 
chi tiêu tiền năng lượng, chúng tôi khuyến 
khích cuộc đối thoại bất cứ lúc nào có 
thể được. Sau đây là các đường liên kết 
để giúp bạn các mẹo vặt để giảm bớt sử 
dụng năng lượng giảm thiểu việc ảnh 
hưởng giá cả tiền gia tăng năng lượng.
• hawaiianelectric.com/highbills
• hawaiianelectric.com/saveenergy
• hawaiianelectric.com/

myenergyuseportal
• hawaiienergy.com/tips

Cho những mục đích dẫn chứng, đây là một THÍ DỤ của việc chọn lựa trả 
tiền 18 tháng làm như sau:

Một phần mười tám của số tiền thiếu phải thanh toán mỗi tháng phải được trả 
mỗi tháng qua 18 tháng – còn thêm vào số tiền tính hằng tháng. Và tháng thứ 
nhất của chương trình trả theo sự đặt để, hóa đơn Số Tiền Phải Trả sẽ bao 
gồm các khoản tiền tính hiện tại + 1/18 phần số tiền cũ còn mắc lại.

Nói như thế nầy bạn còm mắc lại số tiền là $1,800.
 • Chia đều ra số tháng phải trả theo kế hoạch :

                $1,800 được chia ra 18 = $100
 • Nếu hoá đơn hiện tại tính ra là $200, bạn sẽ thiếu $200 +$100. Tổng 

cộng số tiền phải thanh toán trả là $300.
 • Bạn sẽ cần trả thêm mỗi tháng 1/18 số tiền còn mắc lại, cộng thêm 

tiền tính, cho 18 tháng liên tục.

Ịiều rất quan trọng là phải trả theo kế hoạch đã đặt để. Không trả theo số tiền 
phải trả có thể là tác dụng sinh ra dịch vụ đòi nợ.
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