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ਇੱ ਕ ਿਨਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟਕਾਲ
ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?
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ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਿਨਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਣਗੇ।

1

ਅਸ� ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਬਣ
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜ� ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਤਲਾਕ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱ ਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2

ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਿਬੱ ਲ� ਜ� ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ�

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
3

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ:

• ਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ
40

ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੱ ਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ।
41

• ਤੁਸ� ਮਾਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਰਫ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ� ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ
42

ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਘਟਾ�ਦੇ ਹੋ।
• ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਵ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਵੇਤਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ
43

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਜ� ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਜ� ਉਨ�� ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ
ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ।
• ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬੱ ਲ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ
44

ਿਗਆ ਹੈ।

3

ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ
ਟ�ਸ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲੋ
5

ਜੇ ਤੁਸ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ

(ਐਲਆਈਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਐਲਆਈਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਉਦ�
ਆਪਣੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਓ: ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਬੈਕ ਦੀਆਂ
ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ, ਲੋ ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਿਦ। ਇੱ ਕ ਐਲਆਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਿਭੰ ਨ-ਿਭੰ ਨ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਗੁਣ� ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਐਲਆਈਟੀ
ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਲਆਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਤ� ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ

6

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਐਲਆਈਟੀ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਰਿਕਿਰਆਵ� ਦੋਹ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਵੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
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ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ (ਐਲਆਈਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਦੀਵਾਲਾ ਪਰਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ

ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਇਕੱ ਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱ ਕ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜ� ਇੱ ਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ।
66

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਐਲਆਈਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ�ਬਾਤ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨ� ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਕੋਲ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ� ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਗਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਹਨ।
67

ਇੱ ਕ ਐਲਆਈਟੀ:

• ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰ�ਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
68

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ�ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
69

• ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤ� ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
70

4

ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸ ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ:
• Canada.ca ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰੋ।
71

ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਸ ਦੇ

72

ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਉਲਟ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕ�ੈਿਡਟ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸ ਟੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ

85

ਦੀਵਾਲਾ
ਟ�ਸ ਟੀ
87

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ

86

ਸਲਾਹਕਾਰ
?

ਮੁਫਤ ਪਿਹਲੀ ਸਲਾਹ
ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

89
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ਇੱ ਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੰ ਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ

92

93

ਸੰ ਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ

ਿਸੱ ਿਖਆ
94
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97

ਿਨਯਾਮਕੀ ਫੀਸ�
?

ਰਵਾਇਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਧੀ
ਸੰ ਘੀ ਮਾਨਕ� ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਘੱ ਟ ਿਨਰਧਾਿਰਤ

ਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰੀ

5

ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਅਤੇ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਰਿਕਿਰਆ ਨੂੰ
ਸਮਝਣਾ
73

8

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੰ ਡ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ

ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਦਫਤਰ (ਓਐਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ
ਂ ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਜੋ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਬ�ਕ�ਪਸੀ ਐਡ

ਤਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ� ਸਮਾਧਾਨ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਪਰ ਬਦਿਕਸਮਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਪ�ਸ ਤਾਵ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱ ਲ ਕਰਜ਼ਾ $250,000 (ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਨਹ�) ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤ� ਉਪਭੋਗਤਾ

9

ਪ�ਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10

ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਿਕ ਉਨ�� ਦਾ

ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਸਮ� ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11

ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ (ਐਲਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ

ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
12

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਸਾਲ

ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਿਕ� ਕਰਨਾ ਹੈ?
13

ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਦੀਵਾਲਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਿਬਨ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�

ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਉਲਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱ ਚਤ� ਜ� ਿਨਵੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ
ਘਰ, ਆਿਦ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦਾ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
14

ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਲਆਈਟੀ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਆਈਟੀ ਓਐਸਬੀ ਕੋਲ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਆਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਨਜੀ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ
ਪ�ਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
15

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ� ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਫੇਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

45 ਿਦਨ� ਦਾ ਸਮ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਸ� ਐਲਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜ� ਤੇ ਇੱ ਕ �ਕੀ ਪੁੱ ਕੀ ਰਕਮ ਜ� ਫੇਰ ਰੁੱ ਕ-ਰੁੱ ਕ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
46

ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਗ
ੋ ;ੇ

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਨੂੰ ਉੰਨ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
47

ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ;

• ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱ ਤਰ� ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ
48

• ਪ�ਸਤਾਵ ਵਾਧੂ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਸਤਾਵ ਸਮ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
49

16

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਆਈਟੀ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤ� ਜਮ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ� ਤੁਸ�
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਫਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਿਵਕਲਪ� ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
17

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਓਐਸਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਇੱ ਕ ਵੇਤਨ ਰੋਕ

ਪਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ� ਉਨ�� ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ

ਿਕਿਰਆਵ� ਰੁੱ ਕ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।
18

ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਲਈ ਸਮ� ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ

ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਤ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱ ਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨ� ਟ:
19

ਜੇ ਤੁਸ� $250,000 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ

ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ "ਿਡਿਵਜ਼ਨ ।" ਪ�ਸਤਾਵ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਪ�ਸਤਾਵ ਤ� ਉਲਟ, ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਡਿਵਜ਼ਨ । ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹੋ।

7

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
20

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੀ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ (ਐਲਆਈਟੀ)

ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਆਿਖਰੀ ਚਾਰੇ ਵਜ� ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਫਾਇਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
21

ਐਲਆਈਟੀ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਫਾਇਲ

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਐਸਬੀ ਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲੱਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦ� ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਐਲਆਈਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੀ ਗੱ ਲ�ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੈ ਣਦਾਰ�
ਜ� ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲ� ਕਾਲ� ਵੀ ਰੁੱ ਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਹ� ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ��
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦਓ। ਇੱ ਕ ਐਲਆਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
22

ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਆਈਟੀ

ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
23

ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਐਲਆਈਟੀ ਸੂਬਾਈ ਜ� ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋਣ ਤ�

ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਪਾਰ ਦੇ ਜੰ ਤਰ।
24

ਉਸ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਐਲਆਈਟੀ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ�

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ

74

75

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ

ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ� ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੱ ਤਰ� ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਵੱ ਖੀ ਿਵੱ ਤੀ ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ।
ਫੀਸ

76

77

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੀਸ� ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

8

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ�
ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
26

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਤਮ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਤੁਸ�

ਦੀਵਾਲੀਪਨ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਉਦ� ਸਨ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਿਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਜਾਰਾ, ਸਮਰਥਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨ�, ਹਰਜਾਨ� ਜ� ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।
27

ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ (ਐਲਆਈਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱ ਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨੌ ਮਹੀਨ� ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ�
ਲੱਗੇਗਾ।

ਤੁਹ ਾਡੀ ਕ�ੈਿ ਡਟ ਰੇਿ ਟੰ ਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ � ਇੱ ਕ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

78

ਕ�ੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ� ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ

79

ਪ�ਸਤਾਵ ਵਾਧੂ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਸਤਾਵ ਸਮ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਹਲੇ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਛੇ ਜ� ਸੱ ਤ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗ ਤਾ ਪ�ਸ ਤਾਵ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਮਾਜਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ

80

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ਸਮਾਜਕ

81

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਿਰਕਾਰਡ� ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ�� ਿਰਕਾਰਡ� ਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9

ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਮੁਕ ਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

82

28

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਨੌ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ:
1) ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਜ� ਲੈ ਣਦਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ
50

ਦਫਤਰ (ਓਐਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
2) ਤੁਸ� ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਜ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ
51

3) ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਐਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ
52

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਐਲਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਸਵੈਚਿਲਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸਵੈਚਿਲਤ ਮੁਕਤੀ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਚੋਲ ਗੀ
ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

30

ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਿਵਵਾਦ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਚੋਲਗੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਾਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਤ� ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Canada.ca ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਓਐਸਬੀ ਤੇ ਜਾਓ।

10

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਪ�ਬੰ ਧਕ

83

ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਓਐਸਬੀ) ਕੰ ਪਨੀਜ਼' ਕ�ੈਿਡਟਰਸ ਅਰ�ਜਮ�ਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ

32

ਂ ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਤੱ ਵ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ�ਕ�ਪਸੀ ਐਡ
ਅਸ� ਦੀਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਸੰ ਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇੱ ਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਨਯਾਮਕੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਦੀਵਾਲਾ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ
ਅਨੁਸਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�।

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ�
33

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਵ�, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ�

ਇੱ ਕ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਟ�ਸਟੀ (ਐਲਆਈਟੀ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਜ� ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜ� Canada.ca
ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਓਐਸਬੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
34

ਓਐਸਬੀ ਐਲਆਈਟੀ, ਦੇਣਦਾਰ� ਅਤੇ ਲੈ ਣਦਾਰ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ

�ਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਇਨ�� ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ� ਜ� ਤੇ
ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜ� ਫੇਰ Canada.ca ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਓਐਸਬੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1-877-376-9902
1-866-694-8389 (ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ)
(8:30 a.m. to 4:30 p.m. – ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)
Your Money Matters ਦੇ ਨਾਲ
Facebook ਅਤੇ Twitter ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ

Office of Consumer Affairs ਤ� ਆਪਨ� ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰਖਣ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
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