
Credit Card Debt [Persian] 

 بدهی کارت اعتباری
 

برای . آورند، اما امکان آن هم هست که مشکلهای بدهی جدی به بار بياورند کارتهای اعتباری آسايش و راحتی می
 .برای روز مبادا –همين هم مهم است که حقوق و مسؤليتهای خود را بشناسيد 

 
 اگر بدهی کارت اعتباری شما عقب بيفتد، چه خواهد شد

ی بدهی بااليی داشته باشد، يا اگر نتوانيد که حد اقل پرداخت ماهانه را بپردازيد،  شما ماندهاگر کارت اعتباری 
 :شرکت کارت اعتباری ممکن است

 کارت اعتباری شما را باطل کند؛ •
 بدهی شما را در گزارش اعتبار شما ثبت کند؛ •
در ازای بانک شايد ، اگر کارت اعتباری شما از همان بانکی که نزد آن حساب داريد صادر شده باشد •

 بدهی شما از حساب بانکيتان پول برداشت کند؛
 ی شما را باال ببرد؛ يا نرخ بهره •
 .ارسال کند) خر-شر(شرکت وصول بدهی ی شما را به يک  پرونده •

 
ی کارت اعتباری يا شرکت وصول بدهی ممکن است که شما را به دادگاه بکشانند  صادر کننده ی مؤسسههمچنين، 
های حقوقی  ی هزينه ی آن، به اضافه ا قاضی ممکن است حکم صادر کند که بدهی معوقه را همراه با بهرهو در آنج
 .ی شما را مصادره کند ها، درآمد يا حتا خانه تواند سپرده اگر نپردازيد، طلبکار می. بپردازيد

 
 مسئوليت کارتهای اعتباری مشترک

ی  صادر کننده. اشيد، هر دو شما مسؤل آن بدهی خواهيد بوداگر با فردی ديگر کارت اعتباری مشترک گرفته ب
تواند کل مبلغ بدهی را از هر کدام از دارندگان کارت مطالبه کند، صرف نظر از اينکه هر يک  کارت اعتباری می

 .اند از آنها چه مقدار از کارت استفاده کرده
 

 باطل کردن کارت اعتباری
اگر تنها . ی کارت خود تماس بگيريد د، بايد به طور مستقيم با صادر کنندهخواهيد کارت خود را باطل کني اگر می

 .کارت را پاره کنيد يا ديگر از آن استفاده نکنيد به خودی خود حساب شما را باطل نخواهد کرد
 

 حقوق شما
 

 :کند سی به چند شيوه از مصرف کنندگان محافظت می قانون بی
ری از طريق پست دريافت کنيد، مجبور نيستيد که از آن استفاده اگر بدون درخواست شما يک کارت اعتبا •

 .اما اگر از آن استفاده کنيد، مجبور خواهيد بود که بدهی خود را بازپرداخت کنيد. کنيد
ی کارت را مطلع کنيد که کارت شما گم يا ربوده شده است، مجبور نخواهيد بود  هنگامی که صادر کننده •

اگر پيش از آنکه شما . اند پرداخت کنيد آن تاريخ با کارت شما خريداری شده که برای چيزهايی که پس از
دالر محدود  50گم شدن يا دزديده شدن کارتتان را خبر دهيد کسی از آن استفاده کند، مسؤليت شما به 

شود که کارت اعتباری شما با کد رمز اختصاصيتان استفاده شده  اين محدوديت شامل زمانی نمی. شود می
 .اشد تا از يک صندوق خودپرداز پول گرفته شودب

 
اين محافظتها شامل کارتهای اعتباری . (شوند ی کارت اعتباری شامل مقررات بيشتری می بانکهای صادر کننده

 :بانکها بايد.) شود صادره از فروشگاهها نمی
 روزه که ظرف آن مدت خريدهای جديد شامل بهره نشوند؛ و 21ی مهلت دست کم  يک دوره •
 .شکايت واضح و روشنی داشته باشند بررسی به فرايند •
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 های شما گزينه
 

 :اگر مشکل بدهی داريد، چندين راه پيش روی شماست
ل زمانی بازپرداخت مواظب باشيد که با يک جدو. درخواست مهلت بيشتر برای پرداخت بدهيتان کنيد •

 .بينانه موافقت نکنيد غير واقع
ممکن است مايل . کمک بگيريد Credit Counseling Society مانند، ی مالی از يک مؤسسه مشاوره •

 .پرداخت کنيد قسط ی بازپرداخت بدهی وارد شويد که مطابق آن ماهانه باشيد که در يک برنامه
ی طلبکاری ممکن است موافقت کند که بخشی از مبلغ بدهی را گاه. ی بدهی خود مذاکره کنيد برای تصفيه •

توافق خود را  اما قبل از ارسال هر گونه پولی برای تصفيه –جا دريافت کند و بدهی را تصفيه کند  يک
 .کتبی کنيد

کنيد  اگر فکر می. بدهی خود را به طور کتبی انکار کنيد و از طلبکار بخواهيد که آن را به دادگاه بفرستد •
ی حقوقی بگيريد، برای مثال، اگر نام شما بر روی کارت اعتباری نوشته  که دفاعی حقوقی داريد مشاوره

 .نشده است
که  قبل از آنکه تصميم بگيريد. کند يا نه کاری نکنيد و صبر کنيد که ببينيد آيا طلبکار از شما شکايت می •

 .ت کنيدصحبمشاور حقوقی با يک  ی مناسبی برای شماست اين راه گزينه
ی رايگان با يک معتمد  برای يک مشاوره. اين آخرين راه چاره است. اعالم ورشکستگی کنيد •

 .ورشکستگی صحبت کنيد
 

 منابع
 

 )Credit Counselling Society( ی اعتباری انجمن مشاوره
 .دهد ی مالی ارائه می يک سازمان غير انتفاعی که مشاوره

1 888 527-8999 
www.nomoredebts.org 

 
 )Consumer Protection BC( سی بی  کننده محافظت مصرف

های نابخردانه و زورگويانه  کند و به شکايتهای مربوط به شيوه بر کار شرکتهای وصول بدهی نظارت می
 . کند شرکتهای وصول بدهی رسيدگی می

 
1 888 564-9963 

www.consumerprotectionbc.ca 
 

 )People’s Law School( آموزشگاه حقوق مردم
کنندگان، نقاشی متحرک و کليپهای صوتی،  در مورد حقوق مصرف  اين وبسايت بروشورهای اطالعاتی چند زبانه

 .کند را ارائه می رت اعتباری مناسب شماو نيز پيوندهايی به سايتهای دولتی با عنوانهايی مانند  انتخاب کا
www.publiclegaled.bc.ca 

 
 يادداشتها

 
 )MOSAIC( موزائيک 2011کپی رايت . ی حقوقی ی اطالعات است، نه مشاوره اين نوشته تنها برای ارائه

 2011ژانويه  4روز رسانی در  به
 

، دولت کانادا و دولت استانی )Law Foundation of BC(سی  وژه با کمک مالی بنياد حقوق بیاجرای اين پر
 .بريتيش کلمبيا ميسر شد

 
 است  )People’s Law School(اين پروژه حاصل همکاری موزائيک و آموزشگاه حقوق مردم 
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