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انواع بسیار مختلفی کردیت وجود دارد.

انواع کردیت ها
وام موتر برای خرید یک موتر جدید یا دست دوم – نه برای هیچ   � 

مورد دیگر.  
یک معامله بدون بهره )interest-free( که به شما اجازه می دهد که   � 

قبل از آنکه پول آنها را پرداخت کنید، آن وسایل را به خانه ببرید.   
کرایه مصرف کننده به که شما اجازه می دهد که موردی را اجاره   � 

کنید )مثأل یک کمپیوتر برای خانه یا تلوزیون( و این طی یک مدت    
زمان می باشد.   

یک کردیت کارتی که برای خرید اجناس )اجناس و خدمات( تا   � 
حد کردیت مورد تایید. شما کارت را از یک قرض دهنده )فراهم    

کننده کردیت( می گیرید.  
وام خانه تا خانه ای بخرند – نه برای هیچ مورد دیگر.  �

وام روزپرداخت یک وام کوتاه مدت است و معموأل برای تنها چند   � 
هفته کوتاه است.  

وام شخصی برای چیزی که شما به آن ضرورت دارید یا می خواهید   � 
مثل خرید موتر یا به رخصتی رفنت.  

اجاره به قصد خرید در جایی است که شما موردی را با مدت زمانی   � 
اجاره کردن می خرید.  

کارت های مغازه مثل کردیت کارت های معمولی مورد استفاده قرار   � 
می گیرند اما معموأل شما بهره باالتری می پردازید.  

وام یکجا )consolidation loan( در زمانی است که شما متامی وام   � 
هائی را که دارید به یک وام تبدیل می کنید.  

بهخاطر داشته باشید
انواع بسیار مختلفی کردیت وجود دارد.  �

برخی از کردیت ها مصارف شان بیشتر از دیگر کردیت ها است.  �
انواع مختلف کردیت ها برای اهداف مختلف به کار برده شده است.  �

از کردیتی استفاده کنید که مناسب شرایط شما است.  �

از کجا معلومات بیشتر گرفت

ایندیرا از یک برنامه وام 
بدون بهره، وام می گیرد

ایندیرا یک ماشین کاالشویی دارد که 
چکک می کند. او به یک تعمیر کار زنگ 
می زند و آن تعمیر کار می گوید که این 

ماشین برای تعمیر کردن بسیار کالن سال 
است و می گوید که ایندیرا یه خرید یک 

ماشین کاالشویی نو ضرورت دارد. 

ایندیرا تشویش دارد زیرا که به اندازه کافی 
پول ذخیره ندارد تا مصارف خرید یک 

ماشین نو را بدهد. ایندیرا به بانکش می رود 
و یک وام 500 دالری برای خرید ماشین 

کاالشویی که در مغازه دیده است، می گیرد.

بانک به ایندیرا می گوید که برای این 
مقدار به او پول قرض منی دهند. 

ایندیرا به جامعه همسایه داری محله 
)local neighbourhood house( اش 

زنگ می زند و به آجنال Angela یک 
کارمند موقعیتش را توضیح می دهد. 

 ،Eric آجنال به ایندیرا می گوید تا با اریک
یک کارمند خدمات اجتماعی، متاس بگیرد 

 و درباره برنامه وام بدون بهره 
)No Interest Loan Scheme( صحبت 
کند این وام به نام NILS معروف است. 

 اریک همه چیز درباره NILS می داند. 
آجنال به ایندیرا منبر تیلفون اریک را می دهد.

ایندیرا به اریک زنگ می زند تا ببیند که 
چه وقت می تواند او را مالقات کند تا در 

مورد NILS معلومات کسب کند. اریک 
از او می خواهد که بیاید و او را ببیند و با 

خود کارت سنترلینک را به همرا بیاورد.

وقتی ایندیرا اریک را می بیند، اریک به 
او توضیح می دهد که NILS برای کسانی 
است که مستمری سنترلینک می گیرند و 

به دستیابی امن و منصفانه ضرورت دارند تا 
کردیتی بگیرند که در توانشان است. او می 
گوید که NILS برای خرید مایحتاج اصلی 
خانه مثل ماشین کاال شویی، کمپیوترها یا 

اسباب خانه است. گرفنت وام به این معنی 
است که ایندیرا باید پول را برگرداند اما او 

به پرداخت بهره ضرورت ندارد.

اریک و ایندیرا محاسبه کردند که ایندیرا 
می تواند هر دو هفته یکبار 20 دالر برای 

12 ماه بپردازد. اریک ترتیب یک وام 
500 دالری برای ایندیرا می دهد تا بتواند 

ماشین کاال شویی بخرد.

ایندیرا خوشحال است زیرا که ماشین کاال 
شویی نوش بسیار بهتر است و او می تواند 

500 دالر را ظرف مدت 12 ماه بپردازد.

انواع کردیت

برای کسب معلومات بیشتر درباره انواع کردیت های مختلف به ویبسایت 
مانی اسمارت MoneySmart( www.moneysmart.gov.au( بروید یا به 

منبر تیلفون 630 300 1300 زنگ بزنید. همچنین می توانید با یک کارمند 
 )Financial Information Service Officer( خدمات معلومات دهی مالی
با منبر تیلفون 00 23 13 متاس بگیرید، ایشان به شما مساعدت می کند تا 

استفاده از کردیت تان را بهتر کنید.

http://www.moneysmart.gov.au
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