நிதி நநருக்கடி சுருக்கம் (Financial Hardship Summary)
CCC Financial Solutions Group (நிதிபற் றிய தீர்வுகள் குழு) (இது CCC என
இங் கக குறிப்பிடப் படும் ) அதன் வாடிக்ககயாளர்களுடன்
கவகைசெய் யவும் மற் றும் நிதி சநருக்கடி காரணமாக கடகனெ்
செலுத்தமுடியாவிட்டாை் உதவி வழங் கவும் தன் கன
ஈடுபடுத்திக்சகாண்டுள் ளது. நிலுகவயிலுள் ள கடகனெ்
செலுத்துவதாை் , ஒரு வாடிக்ககயாளரினது அடிப்பகட வாழ் வுக்கான
கதகவககளப் பூர்த்திசெய் யும் திறகனப் பாதித்தாை் , அவர்கள்
சநருக்கடிகாை உதவிகயப்சபற தகுதியுகடயவர்களாகைாம் .
ெரியான சகாடுப்பனவு தீர்வு ஒன் றிகன எட்டுவதற் கு CCC தனது
வாடிக்ககயாளர்களுடன் செயற் படும் . இது குறுகியகாை அை் ைது
நீ ண்டகாை நிதி சநருக்கடி உதவிகய உள் ளடக்கைாம் .
ஆதரவுதருமாறு ககட்பது கடினமானதாக இருக்கைாசமன் பகத CCC
புரிந்துசகாள் கிறது. எமது குழு அதன் வாடிக்ககயாளர்கள்
அகனவகரயும் நன் றியுடனும் , சகௌரவமாகவும் நடாத்தும் . பதிைாக,
இதகனகய நாம் எமது வாடிக்ககயாளர்களிடமிருந்தும்
எதிர்பார்க்கிகறாம் .
CCC இனுகடய சநருக்கடி காை சகாள் ககயாது, கதசிய நுகர்கவார்
பாதுகாப்பு ெட்டத்திற் கு அகமவாக வகரயப்பட்டுள் ளது.
நிதி சநருக்கடிக்கான உதவிகயக் ககட்பதற் கு, பணத்கத
மீளெ்செலுத்துவதற் கான தமது கடப்பாட்கட பூர்த்திசெய் ய
இயைாகமகய, வாய் சமாழியாக அை் ைது எழுத்துமூைமாக
வாடிக்ககயாளர்கள் CCC க்கு அறிவிக்கைாம் . இந்த சநருக்கடிக்கான
அறிவித்தகை சபற் றுக்சகாண்டபின் னர், அதிலிருந்து 21
நாட்களுக்கிகடயிை் , தமக்குக் சகாடுக்ககவண்டிய குறிப்பிடப்பட்ட
தகவை் ககள வழங் குமாறு ஒருகவகள ககட்கக்கூடும் .

நாங் கள் ககட்கும் தகவை் களானகவ, வாடிக்ககயாளருக்கு கடன்
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள் ள கடப்பாடுககளப் பூர்த்திசெய் ய முடியாமை்
இருக்கிறதாசவன தீர்மானிப்பதற் கும் மற் றும் வாடிக்ககயாளர்கள்

தமது கடப்பாடுககளப் பூர்த்திசெய் ய உதவும் சபாருட்டு அந்த
ஒப்பந்தம் எவ் வாறு மாற் றப்படகவண்டுசமன் பதற் கும்
சபாருத்தமானதாக இருக்ககவண்டும் .
சபாதுவாக, வாடிக்ககயாளருகடய சூழ் நிகைக்குப் சபாருத்தமான
ஏகனய ஆவணங் களுடன் , நிதி நிைவரம் குறித்த ஒரு விபரமான
அறிக்கககய CCC ககட்கும் .

முதை் சநருக்கடி அறிவித்தை் கிகடத்து 28 நாட்களுக்குள் ஒரு
இறுதியான முடிவிகன CCC கட்டாயமாக வழங் ககவண்டும் என் பதாை் ,
தகவை் களுக்கான கவண்டுககாளுக்கு வாடிக்ககயாளர்கள்
உடன் படகவண்டுசமனக் ககட்டுக்சகாள் ளப்படுகிறார்கள் . நிதி
சநருக்கடி சதாடர்ப்பான ஆவணங் ககள வழங் கத் தவறுதை் , ஒரு
சநருக்கடிக்கான விண்ணப்பத்கத ஏற் காமை் விடுவதற் கு
வழிவகுக்கும் .

ஒரு வாடிக்ககயாளர் பாரதூரமான நீ ண்டகாை நிதி சநருக்கடிகய
அனுபவித்து வருவாகரயானாை் , கதசிய சநருக்கடி பதிவு (National
Hardship Register) க்குத் தகககமயுகடயவராகைாம் – இது Australian
Collectors and Debt Buyers Association, Debt Buyers Association மற் றும்
ெமூக பகுதியினருக்கிகடயிைான ஒரு கூட்டுமுயற் சியாகும் .
கதகவயற் ற கடன் வசூலிப்பு செயற் பாட்டிலிருந்து
பாதிப்பகடயக்கூடிய வாடிக்ககயாளர்ககள பாதுகாப்பதுகவ இந்த
முயற் சியின் கநாக்கமாகும் . கமைதிகமாகத் சதரிந்துசகாள் ள மற் றும்
நீ ங் கள் தகுதியுகடயவரா என் பகத அறிந்துசகாள் ள www.nhr.org.au
க்குப் கபாய் ப்பாருங் கள் .

உங் கள் கடகனெ் ெமாளிப்பதிை் கமலும் உதவிகய நீ ங் கள்
விரும் பினாை் , உங் களுக்கு அருகாகமயிலிருக்கும் நிதி ஆகைாெகன
கெகவ (Free Counselling Service) க்குப் பரிந்துகர செய் வதற் காக ஐ 1800
007 007 இை் Financial Counselling Australia-ஐ நீ ங் கள்
சதாடர்புசகாள் ளைாம் .

ஆங் கிைத்திை் எமது நிதி சநருக்கடி சகாள் கக(Financial Hardship Policy)
குறித்த கமைதிக தகவை் களுக்காக, www.cccfinancial.com.au இை் எமது
இகணயத்தளத்கதப் கபாய் ப்பாருங் கள் .

