Financial Hardship Summary (ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਸਾਰ)
ਜੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ, CCC Financial Solutions Group (ਇਸਤੋਂ
ਬਾਅਦ CCC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਿਆ ਜਾ ੇਗਾ) ਆਪਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰ਼ਿੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜੀ ਨ ਦੀਆਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਿੱ ਕ ਢੁਕ ੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਿੱ ਲ ਨੂੰ ਕਿੱ ਢਿ ਲਈ CCC ਆਪਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ
ਦੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CCC ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗਿਾ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਿੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਆਦਰ
ਨਾਲ ਪੇਸ ਆ ੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ੀ ਬਦਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
CCC ਦੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੈਵਡਟ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਐਕਟ (National Consumer Credit Protection
Act) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵ਼ਿੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ
ਬਾਰੇ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਵਖਕ ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ - CCC ਨੂੰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਨੋਵਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, CCC ਵਨਰਧਾਰਤ ਜਾਿਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ 21 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ੇਗੀ।
ਵਜਹੜੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕ ੀਂ ਹੋਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ
ਗਾਹਕ ਕਰੈਵਡਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ਼ਿੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵ਼ਿੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ ਬਦਵਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ CCC, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇ਼ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ CCC ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ
ਨੋਵਟਸ ਦੇ 28 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਤਮ ਨਤੀਜਾ ਦੇਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਦਸਤਾ ੇ਼ਿ ਦੇਿ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਿ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ National Hardship Register (ਰਾਸਟਰੀ
ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਰਵਜਸਟਰ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਹ Australian Collectors and Debt Buyers Association
(ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਕਰ਼ਿਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਰਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ) ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ
ਸਾਂਝੀ ਪਵਹਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ ਕਮ਼ਿੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰ਼ਿਾ ਸੂਲੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਿਾ ਹੈ। ਹੋਰ
ਜਾਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਿ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, www.nhr.org.au 'ਤੇ ਜਾਉ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਕਰਵ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇ ਾ (Financial Counselling Service) ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਲਈ 1800 007 007 'ਤੇ Financial Counselling
Australia (ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੀ ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਨੀਤੀ (Financial Hardship Policy) ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ
www.cccfinancial.com.au 'ਤੇ ਜਾਓ।

