ข้อมูลที่กาํ หนด
ท่านต้องอ่านข้อมูลต่อไปน้ีก่อนลงนามในคําแถลงฉบับน้ี
่
ทางเลือกของทานในการจ
ดั การหน้ี ที่ไมส่ามารถชําระได้
พูดคุยกับเจ้าหน้ี ของท่าน: เจ้าหน้ีบางรายอาจให้เวลาท่านมากข้นึ เพ่อื ชําระเงิน ตกลงเจรจากันใหม่ในการชําระเงินคืน หรือยอมรับการชําระหน้ีในจํานวนท่นี ้อยลง
เจ้าหน้ีบางรายมีขอ้ บัญญัตเิ ก่ยี วกับความยากลําบากทางการเงินซ่งึ ท่านสามารถนํามาใช้เพ่อื เปล่ยี นแปลงเง่อื นไขในสัญญาของท่านได้ทา่ นควรโทรศัพท์ถงึ เจ้าหน้ีของท่านและสอบถามเก่ยี วกับข้อบัญญัตเิ ก่ยี วกับ
ความยากลําบากทางการเงิน
ยื่นคําแถลงแสดงเจตนาที่จะยื่นคําร้องของลูกหน้ี : การทําเช่นน้ีจะระงับเจ้าหน้ีพนักงานยึดทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีของท่าน ไม่ให้ดาํ เนินการเรียกคืนหน้ีทไ่ี ม่มหี ลักประกันเป็ นเวลา 21 วัน
ท่านสามารถใช้เวลาน้ีพดู คุยกับเจ้าหน้ีของท่าน พิจารณาทางเลือกอ่นื ๆ หรือแสวงหาคําแนะนําได้
เสนอและทําข้อตกลงเรื่องหน้ี สิ น(DA):ข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ เป็ นข้อตกลงท่มี ผี กู พันตามกฎหมายระหว่างท่านกับเจ้าหน้ีของท่านและซ่งึ ต้องได้รบั การยอมรับจากเจ้าหน้ีสว่ นใหญ่ของท่านผ้บู ริหารข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ
จะเป็ นผ้บู ริหารข้อตกลงน้ีโดยมีการคิดค่าธรรมเนียม ในการเสนอข้อตกลงเร่อื งหน้ีสนิ ของท่าน สินทรัพย์ และรายได้จะต้องต่ํากว่าขีดจํากัดท่กี ําหนดไว้ทา่ นสามารถเสนอขอผ่อนชําระเป็ นงวดๆ
หรือจะขอชําระหน้ีทงั ้ หมดในคราวเดียวซ่งึ อาจมีจาํ นวนต่ํากว่ายอดเงินท่เี ป็ นหน้ี
ท่านจะได้รบั การปลดเปล้อื งจากหน้ีสนิ ท่อี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงน้ีในทันทีทท่ี า่ นได้ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันและได้ชาํ ระเงินท้งั หมดตามข้อตกลงของท่านช่อื ของท่านจะปรากฎอยูใ่ นทะเบียนสาธารณะ (NPII)
ตลอดไปและจะอยูใ่ นบันทึกเครดิตทางการค้าเป็ นเวลา 5 ปีหรือนานกว่าน้นั ในบางกรณี สําหรับข้อมูลและพันธะหน้าท่เี พิม่ เติม โปรดดูยอ่ หน้า
“ความสามารถของท่านในการได้รบั เครดิตและบริการบางอย่างอาจได้รบั ผลกระทบ”ในตอนท้ายของหน้าน้ี
เสนอและทําข้อตกลงการมีหน้ี สิ นล้นพ้นตัวสว่นบุคคล(PIA):ข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลเป็ นข้อตกลงท่ผี กู พันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหน้ีของท่านซ่งึ ต้องได้รบั การยอมรับจากเจ้าหน้ีสว่ นใหญ่ของ
ท่านข้อตกลงการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลต้องบริหารโดยทรัสตีซง่ึ จะคิดค่าธรรมเนียม ข้อตกลงน้ีไม่มขี ดี จํากัดของหน้ีสนิ สินทรัพย์ หรือรายได้
ท่านสามารถเสนอท่จี ะชําระเงินให้เจ้าหน้ีของท่านเป็ นงวดหรือเป็ นก้อนซ่งึ อาจมีจาํ นวนต่ํากว่ายอดเงินท่ที า่ นเป็ นหน้ีทา่ นจะได้รบั การปลดเปล้อื งจากหน้ีสนิ ท่อี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงน้ีในทันทีทท่ี า่ นได้ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันและได้
ชําระเงินท้งั หมดตามข้อตกลงของท่าน ช่อื ของท่านจะอยูป่ รากฎอยูใ่ นทะเบียนสาธารณะ (NPII) ตลอดไปและจะอยูใ่ นบันทึกเครดิตทางการค้าเป็ นเวลา 5 ปีหรือนานกว่าน้นั ในบางกรณี
ิ่ ิ : ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากบริการให้คาํ ปรึกษาทางการเงิน ทรัสตีขน้ึ ทะเบียน ผ้บู ริหารข้อตกลงเก่ยี วกับหน้ีขน้ึ ทะเบียน ทนายความ หรือนักบัญชี
แหลง่ข้อมูลเพมเตม
บุคคลดังกล่าวจะสนทนากับท่านเก่ยี วกับทางเลือกของท่านและอาจสนทนากับเจ้าหน้ีแทนท่าน
ท่านสามารถรับข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับทางเลือกต่างๆ ข้างต้นหรือแหล่งแนะแนวทางด้านการเงินโดยติดต่อ AFSA ท่หี มายเลข1300 364 785 หรือไปท่เี ว็บไซต์ www.afsa.gov.au
ิ
ผลที่ตามมาของการดําเนนการย
ื่นคําร้องเพื่อการล้มละลาย
ิ
ทรัสตีจะบรหารการล
้มละลายของท่าน:ท่านอาจขอให้ทรัสตีทข่ี น้ึ ทะเบียนบริหารการล้มละลายของท่านได้ หากท่านไม่เลือกทรัสตี AFSA อาจขอให้ทรัสตีทข่ี น้ึ ทะเบียนรายใดรายหน่ึงเป็ นทรัสตีของท่าน
มิฉะน้นั เจ้าพนักงานทรัสตี (AFSA) จะเป็ นทรัสตีให้ทา่ นเอง เจ้าหน้ีของท่านสามารถเปล่ยี นทรัสตีของท่านได้ ท่านต้องร่วมมือกับทรัสตีของท่านตลอดเวลา
ท่านต้องแจ้งทรัสตีของท่านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีในกรณีทม่ี กี ารเปล่ยี นแปลงใดๆ ในสถานการณ์สว่ นตัวของท่าน (รวมถึงชื่อ ท่อี ยู่ หรือรายได้) ทรัสตีของท่านสามารถยืดระยะเวลาล้มละลายจาก 3 ปีเป็ น 5 ปี หรือ 8
ปีกไ็ ด้ในบางสถานการณ์ ตามปกติทรัสตีจะหักค่าธรรมเนียมการบริหารการล้มละลายของท่านจากทรัพย์สนิ หรือรายได้ทเ่ี รียกคืนมาได้
ิ พั ย์ของท่านอาจถูกขาย: ท่านสามารถเก็บข้าวของเคร่อื งใช้ทว่ั ไปในบ้านเคร่อื งมือท่ใี ช้ในการประกอบอาชีพ (ตามมูลค่าสูงสุดท่กี ําหนดไว้)*และยานพาหนะ (ตามมูลค่าสูงสุดท่กี ําหนดไว้)*แต่สนิ ทรัพย์อย่างอื่น–
สนทร
รวมถึงบ้านของท่าน–อาจถูกทรัสตีของท่านขายได้ ท่านไม่สามารถปิดบัง เคล่อื นย้าย หรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ใดๆ ภายในหรือภายนอกประเทศออสเตรเลีย หากท่านกระทําการดังกล่าว ท่านอาจถูกดําเนินคดีอาญา
ิ
่ าจได้รบั ผลกระทบ:หากรายได้ของท่านเกินขีดจํากัดท่กี ําหนดไว้* ท่านอาจถูกบังคับให้แบ่งส่วนรายได้ของท่านเพ่อื นํามาสมทบ ท่านไม่สามารถเป็ นกรรมการของ
รายได้การจ้างงาน และธุรกจของ
ทานอ
และ/หรือเป็ นผ้จู ดั การบริษทั ได้ องค์กรวิชาชีพ/ออกใบอนุ ญาตบางองต์กรอาจจํากัดหรือห้ามท่านประกอบการค้าหรือวิชาชีพน้นั ๆ ต่อไป ท่านอาจไม่สามารถดํารงตําแหน่งงานราชการบางตําแหน่งได้
หากท่านทําธุรกิจหรือการค้าภายใต้ช่อื ธุรกิจท่ไี ม่ใช่ช่อื ของท่าน ท่านต้องแจ้งให้ทุกคนท่ที า่ นติดต่อด้วยทราบว่าท่านเป็ นคนล้มละลาย หากท่านไม่แจ้ง ท่านอาจถูกดําเนินคดีอาญา
่
่ ้รบั การปลดเปล้ืองจากหน้ี สิ นทงั ้ หมด:ในทันทีทท่ี า่ นพ้นจากการล้มละลาย ท่านจะได้รบั การปลดเปล้อื งจากหน้ีสนิ ท่ไี ม่มหี ลักประกันส่วนใหญ่ของท่าน (เช่น บัตรเครดิต เงินกู้สว่ นบุคคล บัตรร้านค้า)
ทานอาจไมได
หน้ีบางประเภทไม่อยูภ่ ายใต้ความคุ้มครองของการล้มละลาย (เช่น หน้ีสนิ ท่เี กิดจากการฉ้อฉล ค่าปรับ/โทษปรับ และหน้ีเงินสนับสนุ นบุตร) และท่านยังคงต้องชําระหน้ีเหล่าน้ีอยูต่ ่อไป หากหน้ีมที รัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน
(เช่น หน้ีจาํ นองบ้านหรือหน้ีจาํ นองรถ) และท่านไม่ชาํ ระเงินคืนอย่างต่อเน่ือง เจ้าหน้ีรายน้นั สามารถยึดและขายทรัพย์สนิ ช้นิ น้นั ได้ อย่างไรก็ตามจํานวนท่ขี าดไปถ้ามี จํานวนน้ีจะอยูภ่ ายใต้การคุ้มครองของการล้มละลาย
ิ างไปตาง
่ ประเทศจะได้รบั ผลกระทบ:ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หากไม่ได้รบั การอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีของท่านและท่านอาจถูกขอร้องให้มอบ
ความสามารถของท่านในการเดนท
หนังสือเดินทางของท่านให้ทรัสตีของท่านเป็ นผ้เู ก็บไว้ หากการล้มละลายของท่านอยูภ่ ายใต้การบริหารของเจ้าพนักงานทรัสตี ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคําขอเดินทางไปต่างประเทศ
่
ชื่อของทานจะ
อย่ใู นทะเบียนสาธารณะ (NPII) ตลอดไป:และจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกเครดิตทางการค้าเป็ นเวลา 5 ปีหรือนานกว่าน้นั ในบางกรณี
ิ ละบรการบ
ิ
่ อาจได้รบั ผลกระทบ:ท่านอาจพบว่าเป็ นการยากมากท่จี ะยืมเงินและซ้อื ของโดยใช้เครดิต ท่านอาจพบว่าเป็ นการยากมากท่จี ะเช่าบ้าน ติดต้งั ไฟฟา้ น้ําประปา
ความสามารถของท่านในการขอเครดตแ
างอยาง
หรือโทรศัพท์โดยไม่มเี งินประกัน ธนาคารบางแห่งอาจไม่อนุ ญาตให้ทา่ นเปิดบัญชีหรืออาจจํากัดวิธที ท่ี า่ นใช้บญ
ั ชีของท่าน หากท่านได้รบั เครดิต 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าน้ี*
ท่านต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เครดิตทราบว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลาย หากท่านทําสัญญาเช่าซ้อื หรือสัญญาเช่าสินค้าใดๆ เป็ นจํานวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าน้นั *
ท่านต้องแจ้งให้ผขู้ ายหรือเจ้าของทรัพย์สนิ ทราบว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รบั สินค้าและบริการโดยการให้ตว๋ั แลกเงิน เช็ค หรือตว๋ั สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000ดอลลาร์หรือมากกว่าน้นั *
ท่านต้องแจ้งให้ผจู้ ดั หาสินค้าหรือบริการว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รบั สินค้าหรือบริการโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินเป็ นจํานวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าน้นั *
ท่านต้องแจ้งผ้จู ดั หาส่งสินค้าหรือบริการว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รบั เงินหรือได้รบั การชําระเงินเป็ นจํานวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000ดอลลาร์หรือมากกว่าน้นั * โดยการสัญญาว่าจะจัดส่งสินค้าหรือให้บริการ
ท่านต้องแจ้งให้ผซู้ อ้ื ทราบว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลาย หากท่านไม่เปิดเผยว่าท่านเป็ นบุคคลล้มละลายในสถานการณ์เหล่าน้ี ท่านอาจถูกดําเนินคดีอาญา
ั ุบนั โปรดดูหวั ข้อ จํานวนเงินดัชนีท่ี www.afsa.gov.au หรือโทรศัพท์ไปท่ี AFSA ท่ี
*น่ีคอื จํานวนเงินตามดัชนีและจะเพิม่ ข้นึ ตามงวด (โปรดดู มาตรา 304A ของพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย) สําหรับขีดจํากัดและจํานวนเงินปจจ
1300 364 785 เพ่อื ขอสําเนาเอกสาร

ข้าพเจ้ารับทราบวา่ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านข้อมูลที่กาํ หนดไว้แล้ว
ลายมือชื่อ

วันท่(ี วัน/เดือน/ปี)

www.afsa.gov.au-1300364785

