ਜੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਸੰ ਸਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੇਮੇਲ ਜ� ਿਵਵਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਸੰ ਸਕਰਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਵੱ ਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ (ਉਧਾਰ) ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਕ�ੈਿਡਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕ�ੈਿਡਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ
ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ� ਿਕਸੇ
ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ�ੈਿਡਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਿਨਭਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਦ ਕ�ੈਿਡਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਕੰ ਿਜ਼ਊਮਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਡੇਟਾ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਕ�ੈਿਡਟ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਵੱ ਤੀ ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ
ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਜ� ਮਾਰਟਗੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੰ ਮ �ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨ�ਜੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵੱ ਤੀ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਿਵੱ ਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤੀ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਹਤ ਿਵੱ ਚ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਰਹੇ।
•

ਇੱ ਕ ਬਜਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਤੁਸ� ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਚੰ ਿਭਆਂ ਤ� ਬਚੋਗੇ।
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•

ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤ� ਕੀ ਤੁਸ�
ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ?

•

ਇੱ ਕ ਆਦਤ ਵਜ� “ਖਰੀਦਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ”। ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ
ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ - ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ, ਕ�ੈਿਡਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ।

•

ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ �ਤੇ ਸਿਹ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇਣ ਪ�ਤੀ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਕੀ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਜੋਖਮ� ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖੋ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ।

•

ਕ�ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ�। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਕਰਜ਼ ਲਓ ਜੇ
ਤੁਸ� ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਿਥਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸ� ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਿਹੰ ਗੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ�
ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬਸ ਤ� ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ?

ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸ� ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜ� ਰੀਟਾਈਰਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ
ਬ�ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� Hong Kong Association of
Banks ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.hkab.org.hk) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Investor and Financial Education Council ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� https://www.ifec.org.hk/web/en/ ‘ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ �ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਟਗੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੋਹ� �ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਦ� ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹ� ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤੁਸ� ਿਵੱ ਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਿਚੰ ਨ�� ਨੂੰ ਨਹ� ਦੇਖ
ਸਕਦੇ। ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਇੱ ਥੇ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰ ਨ� ਹਨ ਜੋ
ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸ�:
•

ਆਪਣੇ ਿਬੱ ਲ� �ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਊਨਤਮ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

•

ਿਜ਼ਆਦਾ-ਿਵਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤ� ਿਵੱ ਚ� ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ
ਸਮ� ਿਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ?

•

ਮੂਲਭੂਤ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਤ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹ�” ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੱ ਿਸਆ
ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਇਹ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱ ਢਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲਾ ਕੱ ਢਣ
ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�
ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਤ� ਇਹਨ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਵਕਲਪ:
ਇਸ ਦਾ ਹੱ ਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੱ ਢੋ:
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•

ਤੁਸ� ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਥੋੜ�ਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਫਾਈਨ�ਸ ਜ� ਮੁੜ-ਿਨਰਿਮਤ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਿਰਣਦਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਿਰਣਦਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਜਦ� ਕੋਈ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਰਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਜੇ
ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ� ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਜ� ਮੁੜ-ਫਾਈਨ�ਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ
ਿਰਣਦਾਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਬ�ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਦੇਣਦਾਰ� ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤੀ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਬ�ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗੇ ਿਕ, ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ
ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਉਧਾਰ ਿਲੱਤੀਆਂ
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱ ਤੀ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਬ�ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ�� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਕੋਈ ਫੀਸ ਜ� ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਿਬਨ�, ਮਾਿਸਕ ਚੁਕੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕੌਤੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� �ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ;
4

•

ਇਹਨ� ਚੁਕੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱ ਕੋ ਮਾਿਸਕ ਿਕਸ਼ਤ ਵਜ� ਕਰਨਾ;

•

ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਟ�, ਵੇਤਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ� ਵਲ� ਕਾਰਵਾਈ, ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ;

•

ਦੇਣਦਾਰ� ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਤ� ਬਚਣਾ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਯਾਤਰਾ �ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ, ਆਿਦ;

•

ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਵੱ ਲ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ

•

ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਟਰੈਕ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਵਜ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਵੱ ਤੀ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ, ਿਵੱ ਤੀ ਲੈ ਣਦਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਲੈ ਣਦਾਰ ਿਕਸੇ ਇੰ ਟਰਬ�ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਚੋਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
“ਇੰਟਰਬ�ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ� ਬੇਹਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ!”

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਬਚਦਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਉਗਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੀ ਦੇਰ
ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ
ਿਵਕਲਪ ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਇੱ ਿਛਤ ਕ�ੈਿਡਟ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜ� ਮਾਰਟਗੇਜ ਫਾਈਨ�ਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸੰ ਪੱ ਤੀ
ਖਰੀਦਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਬ�ਕ� ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ
ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੱ ਥ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਕੁਝ ਕੁ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ
ਵਰਤਣੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ
ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਿਲੱਤੇ ਹਨ,
ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ� ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਦੋਸਤ�, ਪਿਰਵਾਰ ਜ�
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਟ��ਸਫਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰ ਝ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
ਲਈ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਇਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਪਿਰਣਾਮ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ?
ਪਿਰਣਾਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱ ਕ ਦੇਣਦਾਰ ਵਜ� ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ-ਰਿਹਤ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਨਕਦ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
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•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਹ�ਗ ਕ� ਗ ਤ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹ�ਗ ਕ� ਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ�, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਕੋਲ ਰੱ ਖੇ ਖਾਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਟਰੱ ਸਟੀ/ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਆਮਦਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸ� ਲੈ ਣਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਏ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, HK$100 ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ�, ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪਬਿਲਕ ਦਫ਼ਤਰ� ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤ� ਅਤੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ� ਅਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ �ਤੇ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ�
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਿਵਆਜ਼ ਦਰ� ਅਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੇ ਪੱ ਖ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਿਹੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ� ਅਤੀਤ ਦੇ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਧੜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਕੋਈ ਪੂੰ ਜੀ ਲੁਕਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ�
ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ,
ਅਦਾਲਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਹੋਰ 4 ਸਾਲ� ਲਈ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮ� 4 ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ/ਦੀ ਹ�?
ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ 4 ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਲੈ ਣਦਾਰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ �ਤੇ

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 8 ਸਾਲ� ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
THE HONG KONG ASSOCIATION OF BANKS (ਿਦ ਹ�ਗ ਕ� ਗ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬ�ਕਸ)
Room 525, Prince’s Building,
Central, Hong Kong
ਟੈਲੀ: 2521 1169

ਫੈਕਸ: 2868 5035

ਈਮੇਲ: info@hkab.org.hk
THE DTC ASSOCIATION (ਿਦ ਡੀਟੀਸੀ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ)
Unit 1704, 17/F., Bonham Trade Centre,
50 Bonham Strand East,
Sheung Wan, Hong Kong
ਟੈਲੀ: 2526 4079

ਫੈਕਸ: 2523 0180

ਈਮੇਲ: dtca@dtca.org.hk

THE HONG KONG S.A.R. (ਿਦ ਹ�ਗ ਕ� ਗ ਐਸ. ਏ. ਆਰ.) LICENSED MONEY LENFERS
ASSOCIATION LTD. (ਲਾਇਸ�ਸਡ ਮਨੀ ਲ� ਫਰਸ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਿਲ.)
21/F., Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
ਟੈਲੀ: 2827 8281

ਫੈਕਸ: 2827 8292

ਈਮੇਲ: enquiry@lmla.com.hk
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HONG KONG MONETARY AUTHORITY (ਹ�ਗਕ�ਗ ਮਾੱਨੀਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ)
55/F., Two IFC,
8 Finance Street,
Central, Hong Kong
ਟੈਲੀ: 2878 8196

ਫੈਕਸ: 2878 8197

ਈਮੇਲ: publicenquiry@hkma.gov.hk
CONSUMER COUNCIL (ਕੰ ਿਜ਼ਉਮਰ ਕਾ�ਿਸਲ)
22/F., K. Wah Centre,
191 Java Road,
North Point, Hong Kong
ਟੈਲੀ: 2856 3113

ਫੈਕਸ: 2856 3611

ਈਮੇਲ: cc@consumer.org.hk

Hong Kong Association of Banks, the DTC Association ਅਤੇ the Hong Kong S.A.R.
Licensed Money Lenders Association ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ Hong
Kong Monetary Authority ਦੁਆਰਾ ਿਪਠ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। Consumer Council ਗ�ਾਹਕ� ਨੂੰ
ਅਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
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