اطالعات توصيه شده
پيش از امضا کردن بيانيه بايد اطالعات زير را بخوانيد.
گزينهھای شما برای رسيدگی به بدھی غيرقابل کنترل
با بستانکاران گفتگو کنيد :برخی بستانکاران میتوانند مھلت بيشتری برای بازپرداخت به شما بدھند ،مذاکره درباره بازپرداخت را بپذيرند يا مبلغ کمتری را برای
تسويه بدھی بپذيرند .برخی بستانکاران تبصرهھايی درباره تنگدستی دارند که میتوانيد از آنھا برای تغيير دادن قرارداد خود استفاده کنيد .در اين زمينه بايد با
بستانکاران خود تماس بگيريد و درباره تبصرهھای تنگدستی از آنھا سوال کنيد.
بيانيه نيت را برای ارائه درخواست بدھکار تسليم کنيد :بدين ترتيب بستانکاران ،مامور اجرای حکم يا کالنتر به مدت  21روز قادر به وصول مطالبات بدون وثيقه شما
نخواھند بود .در اين فاصله میتوانيد با بستانکاران خود صحبت کنيد ،گزينهھای ديگر را بررسی کنيد يا از مشاوره استفاده کنيد.
يک توافقنامه بدھی ) (DAپيشنھاد دھيد و ثبت کنيد :توافقنامه بدھی ،قراردادی قانونی و الزامآور بين شما و بستانکاران است که اکثريت بستانکاران بايد آن را
بپذيرند .اين توافقنامه را مدير توافقنامه بدھی که کارمزد به وی تعلق میگيرد ،مديريت میکند .برای پيشنھاد دادن  DAبدھیھا ،دارايیھا و درآمد شما بايد
کمتر از حد معين* باشد .شما میتوانيد پيشنھاد کنيد که بدھیھايتان را به صورت قسطی يا به صورت سرجمع که ممکن است کمتر از مبلغ کامل بدھیھای
شما باشد ،بازپرداخت کنيد .شما زمانی از بدھیھای تحت پوشش توافقنامه آزاد میشويد که ھمه الزامات و پرداختھای ذکر شده در توافقنامه را انجام داده
باشيد .نام شما ھميشه در دفتر ثبت عمومی ) (NPIIو  5سال -يا بيشتر در شرايط خاص -در پرونده اعتبار تجاری ثبت میشود .اطالعات و الزامات بيشتر در
پايين اين صفحه در بند "توانايی شما برای کسب اعتبار و خدمات خاص ممکن است تحت تاثير قرار بگيرد" آمده است.
يک توافقنامه ورشکستگی شخصی ) (PIAپيشنھاد دھيد و ثبت کنيد PIA :نيز قراردادی ،قانونی و الزامآور بين شما و بستانکاران شماست که اکثريت بستانکاران شما
بايد آن را بپذيرند PIA .بايد به وسيله يک سرپرست که کارمزد به وی تعلق میگيرد ،اداره شود .محدوديت بدھی ،دارايی يا درآمد وجود ندارد .شما میتوانيد پيشنھاد کنيد
که بدھیھايتان را به صورت قسطی يا به صورت سرجمع که ممکن است کمتر از مبلغ کامل بدھیھای شما باشد ،بازپرداخت کنيد .شما زمانی از بدھیھای تحت پوشش
توافقنامه آزاد میشويد که ھمه الزامات و پرداختھای ذکر شده در توافقنامه را انجام داده باشيد .نام شما ھميشه در دفتر ثبت عمومی ) (NPIIو  5سال -يا بيشتر در
شرايط خاص -در پرونده اعتبار تجاری ثبت میشود.
منابع کسب اطالعات بيشتر :امکان دريافت راھنمايی از سرويس مشاوره مالی ،سرپرست ثبت شده ،مدير ثبت شده توافقنامه بدھی ،وکيل يا حسابدار وجود دارد .آنھا
درباره گزينهھای موجود به شما مشاوره میدھند و میتوانند از طرف شما با بستانکارانتان صحبت کنند.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره گزينهھای باال يا منابع راھنمايی مالی با  AFSAبه شماره  1300 364 785تماس بگيريد يا به نشانی زير مراجعه کنيد:
www.afsa.gov.au.
پيامدھای ارائه درخواست ورشکستگی
سرپرست امور مربوط به ورشکستگی شما را مديريت میکند :میتوانيد از سرپرست ثبت شده بخواھيد که ورشکستگی شما را مديريت کند .اگر سرپرست را انتخاب
نکنيد AFSA ،ممکن است از سرپرست ثبت شده بخواھد که سرپرست شما باشد ،در غير اين صورت "سرپرست رسمی" ) (AFSAسرپرست شما خواھد شد.
بستانکاران شما میتوانند سرپرست شما را تغيير دھند .ھمواره میتوانيد به سرپرست خود کمک کنيد .شما بايد ھر تغيير در وضعيت شخصی )از جمله نام ،نشانی يا
درآمد( را فوری و به صورت کتبی به سرپرست خود اطالع دھيد .سرپرست در شرايط خاص میتواند دوره  3سال ورشکستگی را به  5يا  8سال تمديد کند .معموالً
سرپرست برای مديريت امور ورشکستگی شما از دارايیھا يا درآمدی که وصول میکند ،کارمزد کسر میکند.
اموال شما ممکن است فروخته شود :شما میتوانيد لوازم معمولی منزل ،ابزارھای الزم )تا ارزش مشخص(* برای کسب درآمد و خودروھا )تا ارزش مشخص(* را
حفظ کنيد ولی سرپرست ممکن است ساير اموال شما -از جمله خانه -را بفروشد .امکان پنھان کردن ،انتقال دادن يا دور انداختن اموال در داخل استراليا يا خارج از آن
وجود ندارد .اگر چنين کنيد ،ممکن است مشمول پيگرد کيفری قرار بگيريد.
درآمد ،شغل و کسب و کار شما ممکن است تحت تاثير قرار بگيرد :اگر درآمد شما از حد تعيين شده* بيشتر باشد ،ممکن است ملزم به پرداخت پول از محل درآمد خود
شويد .شما نمیتوانيد مدير و/يا عضو ھيات مديره شرکت باشيد .برخی نھادھای حرفهای/نظارتی ممکن است ادامه فعاليت شما در آن کسب و کار يا حرفه را محدود يا
ممنوع کنند .شما مجاز به فعاليت در برخی مشاغل دولتی نخواھيد بود .اگر مشغول کسب و کار باشيد و تحت نام تجاری غير از نام تجاری خودتان فعاليت کنيد ،بايد ھمه
افرادی را که با شما معامله میکنند از ورشکستگی خود آگاه کنيد .اگر چنين نکنيد ،ممکن است مشمول پيگرد کيفری قرار بگيريد.
ممکن است از ھمه بدھیھای خود آزاد نشويد :پس از خروج از شمول ورشکستگی از بيشتر بدھیھای بدون وثيقه خود )مانند کارت اعتباری ،وامھای شخصی ،کارت
فروشگاھی( آزاد میشويد .برخی انواع بدھی )مانند بدھیھای تحميل شده بر اثر کالهبرداری ،جريمه/مجازات و بدھیھای مراقبت از کودک( مشمول ورشکستگی
نمیشوند و بايد به بازپرداخت آن بدھیھا ادامه دھيد .اگر دارايی )مانند رھن خانه يا خودرو( وثيقه بدھی قرار گرفته باشد و شما بدھی خود را بازپرداخت نکنيد ،بستانکار
میتوانند آن دارايی را تصاحب کند و بفروشد؛ ھر چند ،مقدار کسری احتمالی مشمول ورشکستگی میشود.
توانايی شما برای مسافرت به خارج از کشور تحت تاثير قرار میگيرد :شما بدون کسب مجوز کتبی از سرپرست خود امکان خروج از کشور را نخواھيد داشت و
ممکن است از شما خواسته شود که گذرنامهتان را به سرپرست خود تحويل دھيد .اگر "سرپرست رسمی" مديريت امور ورشکستگی شما را بر عھده داشته باشد ،شما
ملزم به پرداخت ھزينه درخواست سفر به خارج از کشور خواھيد شد.
نام شما تا ابد در دفتر ثبت عمومی ) (NPIIباقی میماند :نام شما به مدت  5سال -يا در برخی شرايط بيشتر از آن -در پرونده اعتبار تجاری باقی میماند.
توانايی شما برای کسب اعتبار و خدمات خاص ممکن است تحت تاثير قرار بگيرد :ممکن است قرض گرفتن پول و خريد اعتباری برای شما دشوار شود .ممکن است
اجاره کردن خانه و استفاده از خدمات برق ،آب و تلفن بدون پرداخت وديعه برای شما دشوار شود .برخی بانکھا ممکن است اجازه کار کردن با حساب را به شما ندھند يا
محدوديتھايی درباره چگونگی استفاده از حسابتان اعمال کنند .اگر اعتباری  3,000دالری يا بيشتر کسب کنيد* بايد ورشکستگی خود را به آگاھی ارائهدھنده اعتبار
برسانيد .اگر قرارداد پرداخت اقساطی يا قراردادی برای اجاره کردن کاال با ارزش کل حداقل  3,000دالر* ببنديد ،بايد ورشکستگی خود را به آگاھی فروشنده يا مالک
اموال برسانيد .اگر با دادن حواله بانکی ،چک يا سفته کاال و خدماتی به ارزش کل حداقل  3,000دالر* دريافت کنيد ،بايد ورشکستگی خود را به آگاھی تامينکننده کاالھا
يا خدمات برسانيد .اگر با دادن تعھد پرداخت مبلغ حداقل  3,000دالر* کاال و خدمات دريافت کنيد ،بايد ورشکستگی خود را به آگاھی تامينکننده کاالھا يا خدمات
برسانيد .اگر با دادن تعھد تامين کاال يا ارائه خدمات حداقل  3,000دالر* پول يا وجه دريافت کنيد ،بايد ورشکستگی خود را به آگاھی خريدار برسانيد .اگر ورشکستگی
خود را در اين شرايط اعالم نکنيد ،ممکن است مشمول پيگرد کيفری قرار بگيريد.
*اين مبلغ مشمول تعديل است و ممکن است به صورت دورهای افزايش يابد )به  s304Aاز قانون ورشکستگی مراجعه کنيد( .برای آگاه شدن از محدوديتھای جاری و
مقادير پولی به "مبالغ شاخص" در  www.afsa.gov.auمراجعه کنيد يا با شماره  1300 364 785با  AFSAتماس بگيريد و نسخهای از آن را درخواست کنيد.
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