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Αγοράζετε πολύτιμα μεταχειρισμένα αντικείμενα;
Προτού αγοράσετε – ελέγξτε στο Μητρώο Ενεχυριάσεων Κινητών Αξιών να δείτε αν τα πολύτιμα αγαθά, όπως μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, μετοχές, εξοπλισμός, μηχανήματα ή σκάφη είναι ελεύθερα χρεών και ασφαλή από την ανάκτησή τους.

Πουλάτε στους πελάτες σας επί πιστώσει, με παρακράτηση τίτλου ή ενοικιάζετε
πολύτιμα αγαθά;
Η καταχώρηση της ενεχυρίασης πολύτιμων αγαθών στο PPSR μπορεί να σας βοηθήσει να τα διεκδικήσετε αν ο πελάτης σας δεν
πληρώσει ή καταστεί αφερέγγυος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ;
Η κινητή αξία περιλαμβάνει γενικά όλες τις μορφές περιουσίας εκτός από γη, κτίρια και εξαρτήματα. Τυπικά παραδείγματα κινητής
αξίας είναι αγαθά όπως τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, οι καλλιέργειες, τα ζώα και ο εξοπλισμός. Περιλαμβάνει επίσης άυλα
στοιχεία,όπως πνευματική περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές.

ΤΟ PPSR
Το Μητρώο Ενεχυριάσεων Κινητών Αξιών (PPSR) είναι ένα διαδικτυακό μητρώο της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για καταναλωτές,
επιχειρήσεις και τη χρηματοοικονομική βιομηχανία.
Οι αγοραστές μπορούν να ερευνήσουν στο PPSR για να μάθουν αν τα πολύτιμα μεταχειρισμένα αγαθά που επιθυμούν να αγοράσουν
είναι ελεύθερα χρεών και ασφαλή από την επανάκτησή τους. Περιλαμβάνει αγαθά όπως μηχανήματα, εξοπλισμό, οχήματα και μετοχές.
Η έρευνα πριν την αγορά είναι φθηνή, εύκολη και άμεση.
Οι επιχειρήσεις που πωλούν επί πιστώσει, με παρακράτηση τίτλου, ή με χρηματοδοτική μίσθωση πολύτιμων αγαθών θα πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόμενο καταχώρησης της ενεχυρίασης στο PPSR. Η καταχώρηση ενεχυρίασης αγαθών για τα οποία μία επιχείρηση
δεν έχει λάβει ακόμα πληρωμή, μπορεί να τη βοηθήσει να ανακτήσει το χρέος αν ο πελάτης δεν πληρώσει ή καταστεί αφερέγγυος.
Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το PPSR. Είναι προσβάσιμο διαδικτυακά 24/7 και τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι
άμεσα. Οι αμοιβές είναι ελάχιστες για να διενεργήσετε έρευνα και για να καταχωρήσετε ενεχυρίαση αγαθών ή άλλων μορφών ατομικής
περιουσίας.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
Το Μητρώο Ενεχυριάσεων Κινητών Αξιών είναι τώρα το μοναδικό εθνικό μητρώο ενεχυριάσεων ατομικής περιουσίας στην Αυστραλία.
Το PPSR αντικατέστησε όλα τα μητρώα της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών και των επικρατειών, όπως το Μητρώο Βεβαρυμένων
Οχημάτων τη Νέας Νότιας Ουαλίας (REVS) και το Μητρώο της Επιτροπής Τίτλων και Επενδύσεων Αυστραλίας (ASIC) και πολλά άλλα,
συμπεριλαμβανομένων των μητρώων οf bills of sales and stock mortgages. Περίπου πέντε εκατομύρια υπάρχουσες καταχωρήσεις σε
πολιτείες και επικράτειες μεταφέρθηκαν στο νέο εθνικό μητρώο όταν εγκαινιάστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2012.
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Υποστηρίζοντας καλύτερα αποτελέσματα για καταναλωτές, επιχειρήσεις και την κοινότητα.

ANAZHTΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η ενεχυρίαση κινητών αξιών μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε
συμβουλές από επαγγελματία σύμβουλο επιχειρήσεων ο οποίος να κατανοεί την επιχείρησή σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Μητρώο Ενεχυριάσεων Κινητών Αξιών
Ιστότοπος: www.ppsr.gov.au
Email: enquiries@ppsr.gov.au
Τηλέφωνο: 1300 007 777 (1300 00 PPSR)
Ώρες λειτουργίας (AEST και AEDT):
• Δευτέρα ως Παρασκευή 8.30πμ. ως 8μμ
• Σάββατο και δημόσιες αργίες 9πμ. ως 2μμ
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον ιστότοπό μας για τις ώρες γραφείου Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς

Βοήθεια με άλλες γλώσσες
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά στην ιστοσελίδα www.afsa.gov.au.
Aν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Εθνική Υπηρεσία
Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450 με χρέωση τοπικού τηλεφωνήματος. Η TIS είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά
ημέρες την εβδομάδα για πάνω από 170 γλώσσες
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