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انواع متفاوتی از اعتبار وجود دارد.

انواع اعتبار 
وام ماشین برای خریدن ماشین تازه یا دست دوم هست نه برای     �

مورد دیگر.  
یک معامله بدون بهره به شما اجازه می دهد که کاالها را به خانه    �

ببرید قبل از اینکه برایشان پول بپردازید.  
اجاره مصرف کننده consumer lease به شما اجازه می دهد چیزی   � 
را برای مدت زمانی کرایه کنید )برای مثال، یک کامپیوتر یا تلویزیون    

برای خانه(.  
کارت اعتباری برای خریدن چیزها )کاالها و خدمات( تا حد اعتبار    �
قبول شده می باشد. شما کارت اعتباری را از یک قرض دهنده     

)فراهم کننده اعتبار( می گیرید.  
وام خانه برای خریدن خانه هست نه برای چیز دیگر.  �

وام روزپرداخت payday loan یک وام کوتاه مدت هست که     �
معموال فقط برای چند هفته هست.  

وام شخصی برای چیزی است که شما الزم دارید یا می خواهید مثل    �
خریدن ماشین یا رفنت به تعطیالت.  

کرایه برای خرید Rent-to-buy وقتی است که شما چیزی را با     �
کرایه کردن در یک مدت زمانی خریداری می کنید.  

کارت های فروشگاه مثل کارت های اعتباری معمولی استفاده می    �
شوند ولی معموال شما بهره باالتری می پردازید.  

وام تثبیتی consolidation loan وامی است که شما در آن همه    �
وام هایتان را در داخل یک وام می گذارید.  

بخاطر داشته باشید 
انواع خیلی متفاوتی از اعتبار وجود دارند.  �

بعضی از اعتبارها بیشتر از دیگران خرج دارند.  �
انواع متفاوت اعتبار برای اهداف مختلفی استفاده می شوند.  �

به دنبال اعتباری باشید که برای شما بهتر از همه است.  �

از کجا اطالعات بیشتری بگیرید

ایندرا یک وام از طرح 
وام های بدون بهره 

 No Interest Loans
Scheme loan می گیرد

ایندرا یک ماشین لباسشویی دارد که آب 
می دهد. او به یک تعمیرکار زنگ می زند 

و تعمیر کار به او می گوید که ماشین برای 
تعمیر کردن خیلی کهنه هست و او باید 

یک ماشین تازه بخرد.

ایندرا نگران است چون او پس انداز 
کافی برای خرید یک ماشین لباسشویی 

تازه ندارد. ایندرا به بانک اش می رود تا 
یک وام 500 دالری بگیرد تا یک ماشین 
لباسشویی را که در مغازه دیده است بخرد.

بانک به ایندرا می گوید که آنها وامی به 
این مبلغ به او نخواهند داد.

 neighbourhood house ایندرا به
محل شان زنگ می زند و به آجنال که 

مددکار است وضعیت اش را می گوید. 

آجنال به ایندرا می گوید که به اریک، که 
یک مددکار اجتماعی است در مورد طرح 

وام بدون بهره که NILS نیز نامیده می 
شود، زنگ بزند. اریک همه چیز را در مورد 

NILS می داند. آجنال به ایندرا شماره 
تلفن او را می دهد.

ایندرا به اریک زنگ می زند تا ببیند کی 
می تواند اورا مالقات کند تا در مورد طرح 

وام بدون بهره بیشتر اطالعات بگیرد. 
اریک از او می خواهد که برود واو را ببیند 

و کارت سنترلینک اش را با خودش ببرد.

وقتی ایندرا با اریک مالقات می کند او 
برایش توضیح می دهد که طرح وام بدون 

بهره برای افرادی است که از سنترلینک 
پول می گیرند و در آن دسترسی امن و 
منصفانه ای به اعتبار دارند که بتوانند 
از عهده اش برآیند. او می گوید طرح 

وام بدوه بهره برای خریدن وسایل خانگی 
ضروری مثل ماشین لباسشویی، کامپیوتر 

یا مبلمان هست. گرفنت وام به این معنی 
هست که ایندرا باید پول را پس بدهد اما 

او الزم نیست بهره بپردازد.

اریک و ایندرا حساب می کنند که ایندرا 
می تواند هر دو هفته 20 دالر برای 12 

ماه باز پرداخت کند. اریک یک وام 500 
دالری ترتیب می دهد که ایندرا بتواند 

یک ماشین لباسشویی بخرد.

ایندرا خوشحال هست چون ماشین لباس 
شویی تازه او خیلی بهتر است و او می 
تواند 500 دالر را در طی 12 ماه آینده 

پرداخت کند.

انواع اعتبار

برای اطالعات بیشتر در مورد انواع متفاوت اعتبار از وب سایت 
MoneySmart در www.moneysmart.gov.au دیدن کنید یا به یک 

 مسئول خدمات اطالعاتی مالی سنترلینک به شماره 630 300 1300 
زنگ بزنید. شما همچنین می توانید به یک مسئول خدمات اطالعات مالی 
به شماره 00 23 13 زنگ بزنید که به شما برای مدیریت بهتر استفاده تان 

از اعتبار کمک خواهد کرد. 
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