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ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πρέπει να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες προτού υπογράψετε τη δήλωση.

Οι Επιλογές σας στην Αντιμετώπιση Ανεξέλεγκτου Χρέους

Μιλήστε στους πιστωτές σας: Ορισμένοι πιστωτές μπορεί να σας δώσουν περισσότερο χρόνο για να πληρώσετε, να συμφωνήσουν
επαναδιαπραγμάτευση των εξοφλήσεων, ή να δεχθούν χαμηλότερες πληρωμές για την εξόφληση του χρέους. Κάποιοι πιστωτές έχουν
όρους για σοβαρές δυσχέρειες, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μεταβάλετε τους όρους του συμβολαίου σας. Θα πρέπει
να καλέσετε τους πιστωτές σας και να τους ρωτήσετε σχετικά με τους όρους για σοβαρές δυσχέρειες.
Καταθέστε δήλωση πρόθεσης για υποβολή αίτησης οφειλέτη : Αυτό εμποδίζει τους πιστωτές σας, τον δικαστικό επιμελητή ή τον
σερίφη από το ναενεργήσουν για την ανάκτηση ακάλυπτων χρεών για μία περίοδο 21 ημερών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον
χρόνο για να μιλήσετε με τους πιστωτές σας, να εξετάσετε άλλες επιλογές ή να αναζητήσετε συμβουλές.
Προτείνετε και καταχωρήστε συμφωνητικό χρέους (DA): Το συμφωνητικό χρέους είναι μία νομικά δεσμευτική διευθέτηση ανάμεσα σε
εσάς και τους πιστωτές σας, που πρέπει να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των πιστωτών σας. Το συμφωνητικό διευθετείται από
διαχειριστή συμφωνητικού χρέους έναντι πηρωμής. Τα χρέη σας, τα περιουσιακά σας στοιχεία και το εισόδημά σας πρέπει να βρίσκονται κάτω
από συγκεκριμένα όρια* για να προτείνετε συμφωνητικό χρέους. Μπορείτε να προτείνετε στους πιστωτές σας πληρωμή με δόσεις ή με ένα
εφάπαξ ποσό, μικρότερο από το πλήρες ποσό των χρεών σας. Θα απαλλαγείτε από χρέη που καλύπτονται από το συμφωνητικό μόλις
εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές που προβλέπει το συμφωνητικό σας. Το όνομά σας θα βρίσκεται στο δημόσιο μητρώο
(NPII) για πάντα και στα αρχεία εμπορικής πίστης για 5 ή περισσότερα έτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Δείτε την παράγραφο «Η
δυνατότητά σας να λάβετε πίστωση και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να επηρεαστεί» στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για επιπλέον
πληροφορίες και υποχρεώσεις.
Προτείνετε και καταχωρήστε συμφωνητικό προσωπικής αφερεγγυότητας (PIA): Το συμφωνητικό προσωπικής αφερεγγυότητας
είναι επίσης μία νομικά δεσμευτική διευθέτηση ανάμεσα σε εσάς και τους πιστωτές σας, που πρέπει να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία
των πιστωτών σας. Διευθετείται από έναν εκκαθαριστή έναντι πληρωμής. Δεν υπάρχουν όρια χρέους, περιουσιακών στοιχείων ή
εισοδήματος. Μπορείτε να προτείνετε να πληρώσετε τους πιστωτές σας με δόσεις ή με ένα εφάπαξ ποσό, μικρότερο από το πλήρες
ποσό των χρεών σας. Θα απαλλαγείτε από χρέη που καλύπτονται από το συμφωνητικό μόλις εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις και πληρωμές
που προβλέπει το συμφωνητικό. Το όνομά σας θα βρίσκεται στο δημόσιο μητρώο (NPII) για πάντα και στα αρχεία εμπορικής πίστης για 5 ή
περισσότερα έτη σε ορισμένες περιπτώσεις.
Πηγές περαιτέρω πληροφοριών: Μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια από υπηρεσία οικονομικών συμβούλων, αναγνωρισμένο
εκκαθαριστή, αναγνωρισμένο διαχειριστή διευθέτησης συμφωνητικών χρέους, δικηγόρο ή λογιστή. Θα σας μιλήσουν σχετικά με τις επιλογές
σας και μπορεί να μιλήσουν και στους πιστωτές σας εκ μέρους σας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω
επιλογές ή πηγές οικονομικής καθοδήγησης, επικοινωνώντας με την AFSA στο 1300 364 785 ή επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.afsa.gov.au.

Συνέπειες της Αγωγής για Κήρυξη Πτώχευσης

Διευθέτηση της πτώχευσης θα γίνει από διαχειριστή: Μπορείτε να ζητήσετε από έναν αναγνωρισμένο διαχειριστή να διευθετήσει την
πτώχευσή σας. Αν δεν επιλέξετε διαχειριστή, η AFSA μπορεί να ζητήσει από έναν αναγνωρισμένο εκκαθαριστή να γίνει ο εκκαθαριστής
σας, διαφορετικά θα οριστεί ως Επίσημος Εκκαθαριστής η AFSA. Οι πιστωτές σας μπορούν να αλλάξουν τον εκκαθαριστή σας. Πρέπει να
συνεργάζεστε πάντοτε με τον εκκαθαριστή σας και να του γνωστοποιείτε αμέσως γραπτώς οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά σας στοιχεία
(όπως όνομα, διεύθυνση ή εισόδημα). Ο εκκαθαριστής σας μπορεί να επεκτείνει την 3ετή περίοδο πτώχευσης σε 5 ή 8 έτη σε ορισμένες
περιπτώσεις. Συνήθως ο εκκαθαριστής θα λάβει κάποια πηρωμή για τη διευθέτηση της πτώχευσής σας από τα περιουσιακά στοιχεία ή από τα
ανακτηθέντα εισοδήματα.
Τα περιουσιακά σας στοιχεία μπορεί να πωληθούν: Θα έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε συνήθεις οικιακές συσκευές, εργαλεία (μέχρι
μία ορισμένη αξία)* που χρησιμοποιούνται για απόκτηση εισοδήματος και οχήματα (μέχρι μία ορισμένη αξία)*, όμως άλλα περιουσιακά
στοιχεία - της οικίας σας συμπεριλαμβανομένης—μπορούν να πωληθούν από τον εκκαθαριστή σας. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε, να
απομακρύνετε ή να διαθέσετε οποιαδήποτε ιδιοκτησία εντός ή εκτός της Αυστραλίας. Αν το κάνετε, μπορεί να υποβληθείτε σε ποινική
δίωξη.
Το εισόδημά σας, η εργασία σας και η επιχείρησή σας μπορεί να επηρεαστούν: Αν το εισόδημά σας υπερβεί ένα καθορισμένο όριο*,
μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε εισφορές από τα έσοδά σας. Δεν μπορείτε να είστε διευθυντής και/ή διαχειριστής εταιρίας. Ορισμένοι
επαγγελματικοί φορείς /φορείς αδειοδότησης μπορεί να σας περιορίσουν ή να σας παρεμποδίσουν να συνεχίσετε αυτό το επιτήδευμα ή
επάγγελμα. Μπορεί να μην είστε σε θέση να καταλαμβάνετε ορισμένες δημόσιες θέσεις. Αν βρίσκεστε σε επιχείρηση και ασκείτε εμπορική
δραστηριότητα με όνομα διαφορετικό από το δικό σας, πρέπει να πείτε σε όλους με τους οποίους συναλλάσσεστε ότι πτωχεύσατε. Αν δεν το κάνετε,
μπορεί να υποβληθείτε σε ποινική δίωξη.
Μπορεί να μην απαλλαγείτε από όλα τα χρέη: Απαλλάσσεστε από τα περισσότερα ακάλυπτα χρέη σας (π.χ. πιστωτικές κάρτες, προσωπικά
δάνεια, κάρτες καταστημάτων) μόλις απαλλαγείτε από την πτώχευση. Ορισμένοι τύποι χρεών δεν καλύπτονται από πτώχευση (π.χ. χρέη που
προκύπτουν από απάτη, ποινές/πρόστιμα και χρέη διατροφής τέκνων) και πρέπει να συνεχίσετε να τα πληρώνετε. Αν ένα χρέος
καλύπτεται από περιουσιακό στοιχείο (π.χ. υποθήκη σε σπίτι ή αυτοκίνητο) και δεν έχετε λήξεις προθεσμιών, ο πιστωτής μπορεί να
επανακτήσει και να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, το έλειμμα, αν τυχόν υπάρχει, θα καλυφθεί από την πτώχευση.
Η δυνατότητά σας για ταξίδια στο εξωτερικό θα επηρεαστεί: Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό χωρίς την γραπτή άδεια του
εκκαθαριστή σας και μπορεί να σας ζητηθεί να παραδώσετε το διαβατήριό σας στον εκκαθαριστή σας. Αν η πτώχευσή σας διευθετείται από τον
Επίσημο Εκκαθαριστή, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα ποσό για αίτηση ταξιδίου στο εξωτερικό. Το όνομά σας θα βρίσκεται στο
δημόσιο μητρώο (ΝΡΙΙ) για πάντα: Θα καταγραφεί επίσης σε μητρώο εμπορικής πίστης για 5 έτη, ή και περισσότερο σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Η δυνατότητά σας να λάβετε πίστωση και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να επηρεαστεί: Μπορεί να δυσκολευτείτε να δανειστείτε χρήματα
και να αγοράσετε πράγματα με πίστωση, να νοικιάσετε σπίτι, να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή τηλεφωνική σύνδεση χωρίς να πληρώσετε
εγγύηση. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να μην σας επιτρέψουν να διατηρείτε λογαριασμό ή μπορεί να σας περιορίσουν ως προς την χρήση του. Αν
λάβετε πίστωση $3.000 ή περισσότερο*, πρέπει τότε να πείτε στον πιστωτή ότι έχετε πτωχεύσει. Αν εισέλθετε σε συμφωνία για αγορά με δόσεις ή
σε συμβόλαιο για την ενοικίαση ή μίσθωση οποιωνδήποτε αγαθών όπου το ποσό ανέρχεται σε $3.000 ή περισσότερο*, πρέπει να πείτε στον
πωλητή ή στον ιδιοκτήτη ότι έχετε πτωχεύσει. Αν αποκτήσετε αγαθά και υπηρεσίες δίνοντας συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιο όπου
το ποσό ανέρχεται σε $3.000 ή περισσότερο* τότε πρέπει να πείτε στον προμηθευτή των αγαθών ή υπηρεσιών ότι έχετε πτωχεύσει. Αν
λάβετε αγαθά και υπηρεσίες υποσχόμενοι να πληρώσετε ένα ποσό $3.000 ή περισσότερο* τότε πρέπει να πείτε στον προμηθευτή των
αγαθών ή υπηρεσιών ότι βρίσκεστε σε πτώχευση. Αν λάβετε χρήματα ή πληρωμή $3.000 ή περισσότερο* υποσχόμενοι να προμηθεύσετε
αγαθά ή να παρέχετε υπηρεσίες, πρέπει να πείτε στον αγοραστή ότι βρίσκεστε σε πτώχευση. Αν αποκρύψετε την πτώχευσή σας, μπορεί
να υποστείτε ποινική δίωξη.
*Αυτό είναι ποσό τιμαριθμοποιούμενο και άρα αυξάνεται περιοδικά (βλέπε s304A της Νομοθεσίας περί Πτώχευσης). Για τα τρέχοντα όρια
και νομισματικά ποσά βλέπε Τρέχοντα Ποσά στον ιστότοπο www.afsa.gov.au ή καλέστε την AFSA στο 1300 364 785 για αντίγραφο.

Aναγνωρίζω ότι έχω Λάβει και Διαβάσει την Προδιαγεγραμμένη Πληροφόρηση
Υπογραφή
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