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اعتبار چیست؟
اعتبار پولی استه که شمو از قرض دهنده قرض موکونید. شمو باید آنرا دریک وقت 
موافقت شده دوباره پرداخت کنید. الزم استه تا شموپولی را که به قرض گرفته اید 
دوباره با سود، مخارج و فیس آن بپردازید. اگر شموپول را دروقت معین اش دوباره 

پرداخت نکنید مخارج اضافی خواهد داشت.
قرض دهندگان همچنان بنام فراهم کنندگان اعتبار/کریدت نامیده میشوند. آنها 

شامل اند بر بانکها، احتادیه های اعتباری، جمعیت های ساختمانی و شرکت های 
مالی که پول قرض میدهند. قرض دهندگان از همین مدرک قرض دادن پول 

کمایی می کنند، سود، مخارج وفیس را برای این خدمت میگیرند.

سود، مخارج وفیس چی استه؟
اعتبار/کریدت  از  استفاده  سود یک مقدارپول دوامداری استه که شموبرای 

پردازید. می 
 فیس ها ومخارج مصارف اضافی برای قرض گرفنت پول )اعتبار( استه 

این ها میتواند ماهوار ویا ساالنه مطالبه شود. این مصارف میتواند شامل:
فیس ماهانه برای نگهداری حساب شمو باشد  �

فیس که اگر شمو دروقت تعیین شده آنرا پرداخت نکنید  �
فیس که اگر شمودوباره پرداخت نکنید  �

قانون اعتبار/کریدت
درآسترالیا باید قرض دهندگان قانون اعتبار/کریدت مراجعین یا مصرف کننده را 
رعایت کنند. این توسط حکومت آسترالیا تنظیم میگردد. شخصیکه قرض گرفته 

استه نیز باید قانون را رعایت مناید.

اقسام اعتبار/کریدت
در آسترالیا اقسام مختلف اعتبارات موجود اند و نوع که شمو آنرا استفاده میکنید 

متکی به این استه که پول ره به کدام منظور قرض گرفته اید. بعضی از مثال ها 
عبارت اند از کارت های اعتبار یا کریدت، قرضۀ موتر، قرضۀ خانه، کارت های 

مغازه ها، قرضه های کوتاه مدت و اجاره های مراجعین یا مصرف کنندگان. 

به یاد داشته باشید
اعتبار/کریدت پول قرض شدۀ استه که شمو باید دوباره بپردازید  �

اعتبار/کریدت مصارف اضافی دارد  �
اعتبارات یا کریدت های بسیار زیاد سبب مشکالت پولی میشوند  �

حسین قرضۀ موتر میگیرد 
حسین میخواهد یک موتر مستعمل یا 
دست دوم خریداری کند. او میخواهد 
مخارج جوازسیر وبیمه )درحدود 1000 

دالر( شامل آن باشد و تصمیم گرفته 
تا مبلغ 5000 دالرقرض بگیرد. این به 

این معنی استه که قیمت موتر از 4000 
دالر باالتر نباشد. او هیچ گونه پس انداز 

ندارد لذا الزم است تا قرض مناید.
یک صبح روز شنبه، حسین به یک 

موترفروشی مو ره و موتر دست دوم یا 
مستعمل را می پالد. اویکی را که به 
قیمت 3900 دالر استه می پسنده. 

حسین موترفروش ره پیدا موکنه و بعضی 
سواالتی را درمورد موترموکنه. حسین 

مو خواهد که بدانه آیا موتر قابل اعتبار 
استه، درکدام سال ساخته شده و آیا 

محفوظ استه تا دریوری یا چالنده شود. 
حسین تصمیم گرفت تا موتر را بخرد. 

شخص مالی موترفروشی می گوید حسین 
میتواند برای قرضه درخواست بدهد 

مگر او نُخست به برخی پرسش ها باید 
جواب بدهد.

حسین معلومات را برای شخص مالی 
ارائه میکند. شخص مالی به حسین می 
گوید که او قادر است قرضۀ 4900 دالر 

حاصل کند)که او نیز برای جوازسیر 
وبیمه نیز باید پرداخت کند(.

شخص مالی برای حسین قرارداد اعتبار/
کریدت را می دهد ومی پرسد که آنرا 
بخواند وامضا کند. گرچه باری دوست 
حسین برایش گفته بود که “ هیچگاه 
چیزی را که ندانستی دستخط نکنی” 

حسین میخواهد متام محتویات قرارداد 
را مطالعه کند لذا می پرسد که آیا او 
قرارداد را با خود به خانه بُرده میتواند 

که آنراواًل بخواند. او موافقه کرد تا 
شخص مالی را در صبح روز دوشنبه 

دوباره مالقات کند.
حسین قرارداد اعتبار یا کریدت را 

مطالعه میکند و دوباره به موترفروشی 
روز دوشنبه برای مالقات شخص مالی 
می رود. حسین سواالتی زیادی دارد. 
او از شخص مالی می پرسد که متام 

مقدار قرضه چه اندازه استه، سود آن 
چند استه، چه مقدار و چه مدت ها او 
الزم استه تا بازپرداخت را حتویل کند، 

واین قرضه برای چه مدتی است. حسین 
کاماًل می فهمد که شرایط و اصطالحات 

قرضه چیست و او قرارداد را برای 
خریداری موتر امضا میکند.

اعتبار/کریدت

برای معلومات زیاد دربارۀ اعتبار/کریدت، از ویب سایت MoneySmart )پول هوشیار( 
بازدید منائید www.moneysmart.gov.au، یا به تیلفون شماره 630 300 1300 

زنگ بزنید. شما همچنان میتوانید با کارکن خدمت معلوماتی مالی به تیلفون شماره 
00 23 13 کسیکه شما را در تنظیم بهتر اعتبار/کریدت کمک می مناید زنگ بزنید.

 www.mycreditfile.com.au فرمایش دوسیۀ اعتبار/کریدت خود، از
منائید. بازدید 

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