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کرددیت؟
کردیت پولی است که شما از قرض دهنده می گیرید. در زمان مقرر شده ضرورت 
دارد آن پول را پس دهید. شما باید پول قرض گرفته شده بعالوه بهره اش، فیس 
ها و شارج ها را پس دهید. اگر پول را سر موعد مقرر پس ندهید مصارف اضافی 

به آن تعلق می گیرد.
قرض دهنده به نام فراهم کنندگان کردیت نیز گفته می شوند. آنها شامل بانک 
ها، بانک های تعاونی و بانک های رهنی و کمپانی های مالی که پول قرض می 

دهند، می باشند. قرض دهندگان به این شکل منفعت می کنند که به حیث قرض 
دادن پول برای خدمات شان، بهره شارج کنند، و فیس بگیرند.

بهره، فیس ها و شارج ها چه هستند؟
بهره یک مقدار پول است که شما برای استفاده از کردیت بطور دوامدار می پردازید.

 فیس ها و شارج ها مصارف اضافی برای قرض گرفنت پول )کردیت( هستند.
آنها ممکن است به صورت ماهیانه و یا سالیانه شارج شوند. این مصارف عبارتند از:

فیس های ماهانه برای نگه داشنت حساب  �
فیس ها اگر شما سر موعد مقرر پرداخت نکنید  �

فیس ها اگر باز پرداخت خود را ندهید.  �

قانون کردیت
 در آسترالیا قرض دهندگان باید از قانون کردیت مصرف کننده پیروی کنند. 

این در قانون آسترالیا وضع شده است. فردی که پول قرض می گیرد نیز باید از 
قانون پیروی کند.

انواع کردیت ها
کردیت های بسیار مختلفی در آسترالیا وجود دارد و نوعی که شما از آن استفاده می 
کنید بسته به آن دارد که آن را برای کدام منظوری قرض می کنید. بعضی از مثال 

ها شامل کردیت کارت ها، وام موتر، وام های خانه، کارت های مغازه، وام کوتاه 
مدت و کرایه مصرف کننده می باشد. 

به خاطر داشته باشید
کردیت یک پول قرض گرفته شده است که شما باید آن را برگردانید.   �

کردیت ها مصارف اضافی تر دارند.  �
داشنت کردیت زیاد مشکل پولی به وجود می آورد.  �

 حسین یک وام موتر 
می گیرد

حسین می خواهد یک موتر دست دوم 
بخرد. او می خواهد مصارف راجیستری 
و بیمه )حدود 1000 دالر( در آن شامل 

شود و تصمیم می گیرد تا 5000 دالر می 
تواند خرج کند. این به این معنی است 
که قیمت موتر نباید بیشتر از 4000 دالر 
باشد. او هیچ پول ذخیره ای ندارد پس 

ضرورت دارد پول قرض بگیرد.
یک روز شنبه، حسین به بنگاه موتر 

فروشی برای موتر دست دوم می رود. 
او یک موتری می بیند که 3900 دالر 

است و آن موتر را خوش دارد. حسین 
فروشنده موتر را پیدا می کند و از او چند 
سوال پرسان می کند. حسین می خواهد 

بداند که اگر این موتری قابل اعتماد 
است، کدام سالی ساخته شده و اگر 

برای درایوری امن است. حسین تصمیم 
می گیرد که خوش دارد که آن موتر را 
بخرد. مسئول امور مالی بنگاه می گوید 

که حسین می تواند برای وام تقاضا کند 
اما باید اول به چند سوال جواب دهد.

حسین معلومات را به مسئول امور مالی 
می دهد. مسئول امور مالی به او می 
گوید که حسین می تواند مبلغ 4900 

دالر قرض بگیرد )که مصارف راجیستری 
و بیمه نیز پرداخت می گردد(.

مسئول امور مالی به حسین قرارداد 
کردیت را می دهد و از او می خواهد 
که آن را بخواند، و آن را امضاء کند. 
اما یکبار دوست حسین به او گفت که 
“هرگز چیزی را که نفهمیده ای امضا 
نکن” . حسین می خواهد قرداد را به 

طور کامل بخواند پس بدین حیث می 
پرسد که اگر امکان دارد آن را اول 

به خانه ببرد. او موافقت می کند که 
 مسئول امور مالی را در روز دوشنبه 

صبح مالقات کند. 
حسین قرارداد کردیت را می خواند و 

روز دوشنبه دوباره به بنگاه موتر فروشی 
می رود تا با مسئول امور مالی مالقات 
کند. پس از خواندن قرارداد کردیت، 
حسین سوال های بسیاری دارد. او از 
مسئول امور مالی می پرسد که مقدار 
کل وام چه مبلغ است، نرخ بهره چه 

مقدار است، چقدر و هر چند وقت یکبار 
باید قسط ها را بدهد، و قرارداد کردیت 
برای چه مدتی است. حسین شرایط و 
 وضعیت وام را به طور کامل می فهمد 
 و قرارداد را امضاء می کند و موتر را 

می خرد.

کرددیت

برای کسب معلومات بیشتر درباره کردیت، به ویبسایت مانی اسمارت 
 MoneySmart) www.moneysmart.gov.au( بروید یا با منبر 630 300 1300

 زنگ بزنید. همچنین می توانید با یک کارمند خدمات معلومات دهی مالی 
(Financial Information Service Officer( با منبر تیلفون 00 23 13 متاس بگیرید، 

ایشان به شما مساعدت می کند تا استفاده از کردیت تان را بهتر کنید.

برای سفارش دوسیه کردیت تان به ویبسایت www.mycreditfile.com.au بروید.

http://www.moneysmart.gov.au
http://www.mycreditfile.com.au
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