
Các nhà đầu tư EB-5 liên tục đòi hỏi các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhất để 
bảo vệ khoản đầu tư của họ. NES Financial là nhà cung cấp dịch vụ quản lý eb-5 
hàng đầu, cung cấp cho nhà phát hành EB-5 các khả năng nâng cao nhằm quản 
lý tốt hơn tiền gửi của nhà đầu tư trong toàn bộ quy trình EB-5. Giải pháp của 
NES Financial mang lại lợi ích bảo mật và tầm nhìn cao cấp cho các nhà đầu tư 
EB-5. Để đảm bảo mức độ cao nhất về bảo mật và tầm nhìn quỹ, nhà đầu tư nên 
phối hợp với một Trung tâm dịch vụ hoặc nhà phát triển sử dụng Giải pháp quản lý 
quỹ và ký quỹ EB-5 của NES Financial cũng như tuân theo các thực tiễn tốt nhất 
trong ngành.

Funds Security Bảo mật quỹ 

Khi đầu tư một khoản tiền đáng kể, đặc biệt là ở nước ngoài, các mối lo ngại về mức độ bảo mật của quỹ đầu tư sẽ 
tăng lên. Mức bảo mật bổ sung mà cơ cấu ký quỹ mang lại có thể giúp tăng sự tự tin của nhà đầu tư trong quy trình 
EB-5. Các trung tâm khu vực và nhà phát triển phối hợp với NES Financial có thể nâng cao mức độ bảo mật cho tiền 
gửi của nhà đầu tư bằng cách:

• Ký quỹ với Đại lý ký quỹ độc lập có hiểu biết toàn diện về Chương trình EB-5 của USCIS.

• Gửi tiền vào tài khoản tách biệt ở ngân hàng có xếp hạng cao để đảm bảo rằng quỹ an toàn và không bao giờ 
lẫn lộn với các Trung tâm khu vực, dự án hoặc tài khoản hoạt động khác.

• Gửi tiền vào các tài khoản cung cấp mức bao hiểm FDIC tối đa hiện có nhằm tăng cường bảo mật quỹ.

Transactional Visibility Tầm nhìn giao dịch
Tầm nhìn lớn hơn giúp yên tâm hơn. Chọn một Trung tâm dịch vụ hoặc nhà phát triển EB-5 cấp toàn quyền truy 
cập vào cả thông tin tài khoản và dự án là điều bắt buộc. NES Financial cho phép nhà phát hành cung cấp cho nhà 
đầu tư:

• Tầm nhìn tài khoản 24/7 từ bất cứ đâu trên thế giới, thông qua cổng trực tuyến an toàn, được bảo vệ bằng 
mật khẩu.

• Báo cáo tùy chỉnh và tự động hóa có sẵn theo yêu cầu, bao gồm thông tin về cả Quỹ đăng ký và Phí xử lý cho 
mỗi nhà đầu tư với từng dự án.

• Lưu trữ tài liệu cho phép mỗi nhà đầu tư theo dõi trạng thái của đơn đăng ký, từ nhận điện chuyển tiền ban đầu, 
tới nộp đơn I-526 và quyết định cuối cùng về đơn đăng ký.

Giải pháp quản lý EB-5 dành 
cho nhà đầu tư
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Chọn một dự án phối hợp với công ty hàng đầu 
về quản lý EB-5 
NES Financial là nhà cung cấp hàng đầu về quản lý quỹ và ký quỹ an toàn, 
minh bạch và tuân thủ cho các nhà phát hành EB-5. Kết hợp công nghệ 
độc quyền tiên tiến và dịch vụ khách hàng vượt trội, NES Financial cung 
cấp các giải pháp linh hoạt và có thể mở rộng giúp xử lý an toàn hơn 85 tỷ 
đô la Mỹ hàng năm. 
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