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ਆਰਥਿਕ ਥਿਹਤ

ਆਪਣੇ ਕਰਥੈ ਿਟ ਨੂੰ ਪਰਬੂੰਥਿਤ ਕਰਨਾ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਬੂੰਡਿਤ ਕ੍ਰਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਲਚਕ੍ਤਾ ਦੇ ਕ੍ੇ ਡ ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਡਕ੍ਸੇ ਸੂੰ ਕ੍ਟਕ੍ਾਲੀ ਸਡਿਤੀ
ਨਾਲ ਡਨਪ੍ਟ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਿੀ ਡ ੂੰ ਦਗੀ ਡਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਡਮਕ੍ਾ ਡਨਭਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੂੰ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੂੰਡਿਤ ਕ੍ਰਨਾ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਕ੍ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ
ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ੍ ਚੂੰ ਗੀ (ਹੈਲਦੀ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਫ
ੋ ਾਈਲ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਕ੍ਉਂਡਕ੍ ਡ ਆਦਾਤਰ ਡਰਣਦਾਤਾ

ਤੁਹਾਿੀ ਖਾਤੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਗਤੀਡਵਿੀ ਦੀ ਡਰਪ੍ੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਬਊਰੋ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ੍ ਖਪ੍ਤਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਿੇਟੇ
(Consumer Credit Data) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕ੍ੋਿ ਆੱਫ ਪ੍ਰੈਕ੍ਡਟਸ ਵੱ ਲੋਂ ਇਜਾ ਤ ਡਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱ ਕ੍ ਚੂੰ ਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਡਰਕ੍ਾਰਿ ਤੁਹਾਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਡਵੱ ਤੀ ਸਡਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਵੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰ (ਲੋ ਨ) ਜਾਂ ਡਗਰਵੀਨਾਮੇ ਲਈ ਅਰ ੀ ਕ੍ਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਅਡਜਹਾ ਕ੍ੀਤਾ।
ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੂੰਡਿਤ ਕ੍ਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਵੱ ਿ ਡਨਿੱਜੀ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਅਤੇ ਵੱ ਿ ਡਵੱ ਤੀ ਅ ਾਦੀ
ਡਮਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂੰ ਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਡ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਿਥਿਤੀ (ਹੈਲਿ) ਨੂੰ ਥਬਹਤਰ ਬਣਾਓ
ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਆਰਡਿਕ੍ ਮਾਮਡਲਆਂ ਨੂੂੰ ਡਨਯੂੰ ਤਡਰਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ, ਨਾ ਡਕ੍ ਤੁਹਾਿੇ ਡਵਰੁੱ ਿ,
ਲਾਭਕ੍ਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ੁਝ ਸੁਝਾਅ ਡਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਇੱ ਕ੍ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕ੍ੇ ਰੱ ਖੋ। ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ੍ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਡਕ੍ ਡਕ੍ੂੰ ਨਾ ਆ ਡਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਕ੍ੂੰ ਨਾ ਜਾ ਡਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਚੂੰ ਡਭਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕ੍ੋਗੇ।
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ਆਵੇਗ ਡਵੱ ਚ ਆ ਕ੍ੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋ। ਸੋਚੋ ਡਕ੍ ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਨਕ੍ਦ ਪ੍ੈਡਸਆਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨਾ
ਪ੍ੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕ੍ਰਦੇ?



"ਕ੍ੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ" ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਲਬਿ ਪ੍ਰਕ੍ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ੀਤੇ ਡਬਨਾਂ – ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਡਕ੍ਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲਓ।



ਅਰ ੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ।



ਕ੍ਰ

(ਲੋ ਨ) ਲਈ ਸਡਹ-ਹਸਤਾਖਰ (ਕ੍ੋ-ਸਾਈਡਨੂੰਗ) ਕ੍ਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਡਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕ੍ਰਜ ਦੀ ਗਾਰੂੰ ਟੀ

ਡਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਡਕ੍ ਜੇਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਕ੍ਰ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰ ਪ੍ਾਏਗਾ ਤਾਂ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਨੂੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਡਕ੍ ਕ੍ਰ

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ੍ੀ

ਹਨ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਡਕ੍ੂੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕ੍ਰੋ ਡਕ੍ ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਕ੍ੋਲ ਕ੍ਰ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਕ੍ੀ ਸਾਿਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ੍ ਸੂਡਚਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
ਕ੍ਰ ਸਕ੍ੋ।


ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੂੰ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ
ਹੋ? ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ

ਰੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵੱ ਿ ਮਡਹੂੰ ਗਾ ਪ੍ਰਕ੍ਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਸਲ ਡਵੱ ਚ ਡਕ੍ੂੰ ਨੇ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਡਸਰਫ ਇਸਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਡਕ੍ਉਂਡਕ੍ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ
ਕ੍ੋਲ ਹਨ?

ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ
ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਭਡਵੱ ਖ ਲਈ ਬਚਤ ਕ੍ਰਨ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਜਾਂ ਡਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਲਾਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਬੈਂਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਿਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਕ੍ਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਾਂਗ ਕ੍ਾਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੱਫ ਬੈਂਕ੍ਸ (Hong Kong Association
of Banks) (www.hkab.org.hk 'ਤੇ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਥ ੂੰ ਨਹ
ਆਰਡਿਕ੍ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿ ਦੇ ਵੱ ਿੇ ਕ੍ਰ
ਡਿਫੌਲਟ ਤੱ ਕ੍,

ਤੋਂ ਲੈ ਕ੍ੇ ਘਰ ਦੇ ਡਗਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ੁਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ 'ਤੇ

ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਡਵੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਕ੍ਦੇ-ਕ੍ਦਾਈ ਂ ਆਰਡਿਕ੍ ਸਡਿਤੀਆਂ
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ਤੁਹਾਿੇ ਡਨਯੂੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਾਰਨ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕ੍ੀਤੇ ਡਬਨਾਂ, ਿਨ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਚੂੰ ਤਾ
ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ਾਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਡਰਵਾਰਕ੍ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ।
ਅਕ੍ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ੍ ਡਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲਾਂ ਦੇ ਡਚੂੰ ਨਹ ਡਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਡਦੂੰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ੍ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੂੰ ਤੂ
ਆਰਡਿਕ੍ ਸੂੰ ਕ੍ਟ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਅਡਜਹੇ ਕ੍ਈ ਡਚਤਾਵਨੀ ਡਚੂੰ ਨਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਕ੍
ਕ੍ਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਡਨਯੂੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ:


ਡਨਯਡਮਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਡਬਲਾਂ ਦੀ ਡਸਰਫ ਡਨਊਨਤਮ ਰਕ੍ਮ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ?



ਵੱ ਿ ਡਵਆਜ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਰਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਿਾਰ ਲੈ ਕ੍ੇ ਕ੍ਰ ਇਕ੍ੱ ਠਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ?



ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਬਚਤ ਡਵੱ ਚੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪ੍ੈਸਾ ਕ੍ੱ ਢ ਲੈਂ ਦੇ
ਹੋ?



ਬੁਡਨਆਦੀ ਖ਼ਰਡਚਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਿਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਡਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਡਵੱ ਚ ਡਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਆਰਡਿਕ੍ ਸਮੱ ਡਸਆ
ਵੱ ਲ ਵਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਥਨਪਟਣਾ
ਕ੍ਰ

ਡਵੱ ਚੋਂ ਡਨਿੱਕ੍ਲਣ ਦਾ ਕ੍ੋਈ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਵਡਗਆਪ੍ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ੂੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ੁਝ ਡਵਡਗਆਪ੍ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਕ੍ ਡਦਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਰ

ਤੋਂ ਮੁਕ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ੍ ਆਸਾਨ

ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦਡਕ੍ ਡਦਵਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ੍ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡਿਕ੍ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ
ਨੂੂੰ ਹੱ ਲ ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਡਵੱ ਚ, ਕ੍ਈ ਡਦਵਾਡਲਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਹੇ

ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਲੂੰਕ੍ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ। ਹੇਠਾਂ ਕ੍ੁਝ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਡਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਇਸਨੂੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ੍ ਕ੍ਰੋ:


ਤੁਸੀਂ ਿੋੜਹੀ ਵੱ ਿ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਸੇ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਬੂੰਡਿਤ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਕ੍ਰ

ਸਬੂੰ ਿੀ

ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਨੂੂੰ ਹੱ ਲ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕ੍ਰੋ, ਡਜੱ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਨ
ਡਵੱ ਚ ਕ੍ਟੌਤੀ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ੈਸੇ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰ ਨੂੂੰ ਘੱ ਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।
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ਭੁਗਤਾਨ ਘੱ ਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ, ਕ੍ਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰ

(ਲੋ ਨ) ਨੂੂੰ ਡਰਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਾਓ ਜਾਂ ਨਵਾਂ

ਬਣਵਾਓ।


ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਤਨੀ ਲਈ ਅੂੰ ਸ਼ਕ੍-ਕ੍ਾਲੀ (ਪ੍ਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਨੌਕ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ੂਰਨ-ਕ੍ਾਲੀ (ਫੁਲਟਾਈਮ) ਨੌਕ੍ਰੀ 'ਤੇ ਵੱ ਿ ਘੂੰ ਟੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕ੍ਰੋ।

ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰ ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕ੍ਰੋ:


ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰ ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰ

ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਨੂੂੰ

ਹੱ ਲ ਕ੍ਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕ੍ਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਦੇਰੀ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਨੂੂੰ
ਵਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।


ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਡਵੱ ਚ ਆਰਡਿਕ੍ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱ ਡਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣਾ ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਡਹੱ ਤ ਡਵੱ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਤੁਹਾਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡਮਆਦ ਨੂੂੰ ਵਿਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ੍ ਤੋਂ
ਵੱ ਿ ਨੂੂੰ ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਪ੍ੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਰ
ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ਰ

ਉਗਰਾਹੀ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਦ

ਨੂੂੰ ਇਕ੍ੱ ਠਾ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਡਰਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਕ੍ਰ ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

ਥਦਵਾਲਾ
ਡਦਵਾਲੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰਨਾ ਇੱ ਕ੍ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਸਰਫ ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਡਲਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਸਾਰੇ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਵਰਤ ਲਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਿੀ ਡਦਵਾਲੇ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ
ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੇ ਡਰਣਦਾਤਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਬੂੰ ਦ ਕ੍ਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਆਰਡਿਕ੍
ਸਡਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਆਰਡਿਕ੍ ਮਾਮਡਲਆਂ ਦਾ ਡਨਰੀਖਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਡਦਵਾਲੇ ਡਵੱ ਚ ਇੱ ਕ੍
ਟਰਸਟੀ ਨੂੂੰ ਡਨਯੁਕ੍ਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਸਚਾਰਜਿ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਡਕ੍, ਇਹ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਇੱ ਡਛਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਪ੍ਰਕ੍ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਕ੍ਾਰਾਤਮਕ੍ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱ ਕ੍ ਹਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਡਕ੍ ਇਹ ਲੂੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ੍ ਤੁਹਾਿੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ਡਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਡਕ੍ ਡਰਣਦਾਤਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕ੍ਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਡਵੱ ਖ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਕ੍ਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿ, ਖਪ੍ਤਕ੍ਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ
ਡਗਰਵੀਨਾਮਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਡਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲਾਂ ਆ ਸਕ੍ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਥਦਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਿਰ ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲ
ਮੈਨੂੰ ੂ ਡਦਵਾਲੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ੀ ਡਤਆਰੀ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਲਾਹ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਂਕ੍ਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕ੍ਨੂੂੰਨੀ
ਸਲਾਹਕ੍ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕ੍ਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਆਰਡਿਕ੍ ਸਡਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰ
ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤੱ ਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਡਕ੍ ਡਦਵਾਲਾ ਤੁਹਾਿੇ
ਲਈ ਸਹੀ ਡਵਕ੍ਲਪ੍ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਡ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰਨਾ


ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਡਦਵਾਲੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿ ਵਰਤਣੇ ਬੂੰ ਦ ਕ੍ਰ
ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਡਦਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਪ੍ੈਸੇ ਦਾ ਵਾਪ੍ਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਦਵਾਲੇ
ਡਵੱ ਚ ਕ੍ਰ

ਡਿਸਚਾਰਜ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੈਸਾ ਉਿਾਰ ਡਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰ

ਡਿਸਚਾਰਜ

ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ੍ੇਗਾ। ਕ੍ੁਝ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਿੋਖੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।


ਆਪ੍ਣੇ ਡਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਪ੍ਡਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਕ੍ਾਰੋਬਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਡਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕ੍ਰੋ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੂੰ ਿੋਖੇਬਾਜੀ ਮੂੰ ਡਨਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕ੍ਰ
ਅਡਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਅਤੇ ਡਦਵਾਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਹੱ ਕ੍, ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਪ੍ਰਾਡਿਕ੍ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।



ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਕ੍ਾਰਿ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕ੍ਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਦਵਾਲਾ
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਹੱ ਕ੍ ਗੁਆ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਪ੍ਰਾਡਿਕ੍ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ
ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

ਡਦਵਾਲਾ ਹੁਕ੍ਮ ਦੇ ਕ੍ੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ੍ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਕ੍ਰ ਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰ

ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਕ੍ਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪ੍ਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ
ਇਸਨੂੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਡਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਵੂੰ ਿਣ ਲਈ ਨਕ੍ਦੀ ਡਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਡਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਡਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਡਵੱ ਚੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ
ਹੈ।
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ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮਾਲਕ੍ੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕ੍ਰ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪ੍ੈ

ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਿਟੀ ਨੂੰ ਿਥ ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਥਕ ਤੁਿੀਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾਣਾ

ਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਰਿਟੀ

ਦੀ ਮੂੰ ਗ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਾਪਿ ਆਓਗੇ।


ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਬੈਂਕ੍ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਰਤਣਾ ਤੁਰੂੰਤ ਬੂੰ ਦ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ।



ਤੁਸੀਂ ਡਰਣਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਡਬਨਾਂ HK$100 (100 ਹਾਂਗ ਕ੍ਾਂਗ ਿਾਲਰ) ਜਾਂ ਵੱ ਿ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਨਹੀਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਡਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ੍ ਡਬਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕ੍ੀਤੇ ਡਦਵਾਲੀਏ ਹੋ।



ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾ ਤ ਲਏ ਡਬਨਾਂ ਕ੍ੁਝ ਪ੍ਬਡਲਕ੍ ਦਫਤਰ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕ੍ੂੰ ਪ੍ਨੀ ਿਾਇਰੈਕ੍ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਡਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੋ ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਡਕ੍ਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।



ਡਦਵਾਲਾ ਤੁਹਾਿੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਰਪ੍ੋਰਟ 'ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ੍ ਅਤੇ ਕ੍ਦੇ-ਕ੍ਦਾਈ ਂ ਵੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ੍ ਰਡਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਭਡਵੱ ਖ ਡਵੱ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਵੱ ਿ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ੈ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ੍ (ਇੂੰ ਪ੍ਲਾਇਰ) ਨੂੂੰ ਮੇਰੇ ਡਦਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ?
ਡਦਵਾਲਾ ਸਰਕ੍ਾਰੀ ਡਰਕ੍ਾਰਿ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ੁਝ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ੍ਾਂ
(ਇੂੰ ਪ੍ਲਾਇਰਜ) ਨੂੂੰ ਨੌਕ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰ ੀਆਂ ਡਵੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਡਦਵਾਡਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕ੍ਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕ੍ੇ ਅਤੇ ਿੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀ ਲੁਕ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰਾਡਿਕ੍
ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱ ਲੋਂ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸ ਾ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱ ਲੋਂ ਅਗਲੇ
4 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ੍ ਡਦਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਦੋਸ਼-ਮੁਕ੍ਤ) ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?
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ਸਿਾਰਨ ਸਡਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਡਦਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਡਕ੍ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਕ੍ੁਝ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਵੱ ਚ ਡਰਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਸਚਾਰਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾ

ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਦਵਾਲੇ ਦੀ

ਡਮਆਦ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ੍ ਵਿਾਈ ਜਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ।
ਿੂੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
THE HONG KONG ASSOCIATION OF BANKS
Room 525, Prince's Building,
Central, Hong Kong
ਟੈਲੀਫੋਨ : 2521 1169 ਫੈਕ੍ਸ : 2868 5035
ਈਮੇਲ : hkab@pacific.net.hk
THE DTC ASSOCIATION
Unit 1704, 17/F., Bonham Trade Centre,
50 Bonham Strand East,
Sheung Wan, Hong Kong ਟੈਲੀਫੋਨ : 2526 4079 ਫੈਕ੍ਸ : 2523 0180
ਈਮੇਲ : pc_lund@dtca.org.hk
THE HONG KONG S.A.R. LICENSED MONEY LENDERS ASSOCIATION LTD. 22/F.,
Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong ਟੈਲੀਫੋਨ : 2827 8281 ਫੈਕ੍ਸ : 2827 8292
ਈਮੇਲ : chairman@lmla.com.hk
HONG KONG MONETARY AUTHORITY
30/F., 3 Garden Road, Central, Hong Kong
ਟੈਲੀਫੋਨ : 2878 8196 ਫੈਕ੍ਸ : 2878 8197
ਈਮੇਲ : hkma@hkma.gov.hk
CONSUMER COUNCIL
22/F., K. Wah Centre, 191 Java Road,
North Point, Hong Kong
ਟੈਲੀਫੋਨ : 2856 3113 ਫੈਕ੍ਸ : 2856 3611
ਈਮੇਲ : cc@consumer.org.hk
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ਇਹ ਹਾਂਗ ਕ੍ਾਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੱਫ ਬੈਂਕ੍ਸ (Hong Kong Association of Banks), ਿੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
(DTC Association) ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕ੍ਾਂਗ ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਲਸੂੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂ ਿਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Hong Kong
S.A.R. Licensed Money Lenders Association) ਵੱ ਲੋਂ ਸੂੰ ਯੁਕ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗ
ਕ੍ਾਂਗ ਮੋਨੈਟਰੀ ਅਿਾਡਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕ੍ੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। ਖਪ੍ਤਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਉਂਡਸਲ (Consumer Council)
ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਅਸਡਿਰ ਕ੍ਰ ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਡਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇੂੰ ਿਸਟਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਵੱ ਤੀ ਸਡਿਤੀ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ੍ਤਾ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ।
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