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اقسام مختلف اعتبارات/کریدت موجود اند

اقسام اعتبار/کریدت 
قرضۀ موتر برای خریداری موتر جدید یا مستعمل- نه برای اشیا یا   � 

قلم دیگر  
معاملۀ بدون سود شما ره اجازه میدهه تا اشیا ره قبل ازاینکه پول آنرا   � 

پرداخت منائید جنس ره با خود بخانه ببرید.  
اجارۀ مصرف کننده به شمو اجازه میدهد تا شی را به برای یک مدت   � 

اجاره بگیرید )بطورمثال کامپیوترخانه یا تلویزون(   
کارت اعتبار/کریدت برای خرید اشیا استه )اشیا وخدمات( تا حدود   � 

اعتبار یا کریدت تائید شده. شمومیتوانید یکی کارت ره از قرض    
دهنده )فراهم کنندۀ اعتبار/کریدت( بگیرید.  

قرضۀ خانه برای خرید خانه است – نه برای جنس/قلم دیگر.  �
قرضۀ روز تادیه یک قرضۀ کوتاه مدت استه، بطور عادی صرف برای   � 

چند هفته.  
قرضۀ شخصی برای چیزی که ضرورت دارید یا میخواهیداسته ، مثل   � 

خرید موتر یا رخصتی رفنت  
به عاریت گرفنت جهت خرید جائیکه شما یک جنس را برای یک   � 

مدت به کرایه یا عاریت می گیرید  
کارت های مغازه ها برای استعمال منظم کارت اعتباری/کریدت   � 

است اما معمواًل سود بلندی را باید شمو بپردازید  
قرضۀ حتکیم یا تثبیت که شمومتام قرضه های شموره دریک قرضه   � 

می اندازید.   

به یاد داشته باشید که 
اقسام مختلف اعتبارات/کریدت وجود دارد  �

بعضی اعتبارات/کریدت مخارج زیاد نسبت به دیگران دارد  �
اقسام مختلف اعتبارات/کریدت برای مقاصد مختلف مورد استعمال   � 

قرار می گیرد  
اعتبارات/کریدت را جستجو کنید که برای شما مفید باشد   �

از کجا معلومات بیشتر بدست می آید

مرضیه یک قرضۀ بدون 
سود پالن قرضه می گیرد

مرضیه ماشین کاال شویی داره که لیک 
موکند یا آب ازآن می چکه. او به یک 
ترمیم کار زنگ می زند او میگوید که 

آن بسیار کهنه شده که جورشوه و برای 
مرضیه می گوید که الزم استه تا ماشین نو 

خریداری شود.

مرضیه نگران است و پس انداز کافی ندارد 
تا یک ماشین کاالشویی جدید خریداری 

کند. مرضیه به بانک خود مراجعه موکند و 
قرض 500 دالربرای ماشین کاالشویی که 

دریک مغازه دیده استه تقاضا مو کند.

بانک برای مرضیه می گوید که آنها قرضۀ 
به این اندازه داده منی تواند.

مرضیه به خانۀ همجواری محلی )یک دفتر( 
خود زنگ می زند وبه Angela اجنیال یک 

کارکن حالت خودرا بیان مو کند.

Angela اجنیال به مرضیه می گوید که 
به Eric ایریک یک مامور جمعیت، دربارۀ 
پالن قرضۀ بدون سود زنگ بزند و نیز به 

 NILS ایریک، درمورد Eric .زنگ زد NILS
همه چیز را می دانه. Angela اجنیال برای 

مرضیه شمارۀ تیلفون اوره می دهه.

مرضیه به Eric ایریک زنگ می زنه و 
میخواهد بدانه که چه وقت اوره ببیند تا 
دربارۀ NILS بیشتر بفهمد. Eric ایریک 
از مرضیه میخواهد تا اوره ببیند و کارت 

Centrelink خودره ببره.

وقتیکه مرضیه Eric ایریک ره مالقات مو 
کند او تشریح مو کند که NILS برای مردم 

استه که از Centrelink مساعدت پولی 
می گیره و نیاز دسترسی محفوظ و منصفانه 

به اعتبار/ کریدت داره که بتواند آنرا 
بپردازه . او می گوید NILS اشیای ضروری 
خانه چون ماشین کاال شویی ، کامپیوتر ها 

یا فرنیچر /کوچ چوکی خریداری مو کند. 
گرفنت قرضه به این معنی است که پول ره 

دوباره بپردازه، ولی نباید سود بدهه.

Eric ایریک و مرضیه ترتیب اثر می دهه 
که مرضیه بتواند ده هر پانزده روز مبلغ 20 
دالر ره برای 12 ماه دوباره پرداخت مناید. 

Eric ایریک قرضه 500 دالری ره تنظیم 
موکند تا مرضیه بتواند ماشین کاال شویی 

خریداری کند.

مرضیه بسیار خوش است زیرا ماشین کاال 
شویی جدید اش بسیار بهتر استه و او 

 میتواند مبلغ 500 دالر ره درطول مدت 
12 ماه آینده بازبپردازد.

اقسام اعتبار/کریدت

 MoneySmart برای معلومات بیشتر دربارۀ اقسام متخلف قرضه از ویب سایت
)پول هوشیار( بازدید منائید www.moneysmart.gov.au، یا به تیلفون 
شماره 630 300 1300 زنگ بزنید. شموهمچنان میتوانید با کارکن خدمت 
معلوماتی مالی به تیلفون شماره 00 23 13 کسیکه شمو ره در تنظیم بهتر 

اعتبار/کریدت کمک مو کند زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au


© ASIC سال 2012  کلیه حقوق چاپ محفوظ میباشد

This page has been intentionally left blank.


