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שטײער דעפּאַ רטמענט פֿאַ ר
ַ
װי אַ זױ צוּ קאָ נטאַ קטירן דעם
צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן הילף
פּראָ גראַ ם קיצור
שטײער דעפּאַ רטמענט צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן פּראָ גראַ ם דערלױבט טאַ קספּײערס װאָ ס שטײען אַ נטקעגן זײער
ַ
דעם
זײנען
בײ באַ צאָ לן אַ פֿאַ רקלענערט סוּמע .די אינדיװידוּעלע אוּנ ביזנעסעס ַ
שטײער חובֿות צוּ פֿאַ רענטפֿערן די חובֿות ַ
ַ
גרױסע
פּאַ סיק.
אַ זױ אַ רבעט דעם פּראָ גראַ ם:
שטײער
ַ
זײנע
זײנען פֿינאַ נצןַ ,
שטײער דעפּאַ רטמענט מיט דעטאַ לעד אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן ַ
ַ
• אַ טאַ קספּײער צוּשטעלט דעם
חובֿות ,אוּן די סיבות פֿאַ ר װעלכע זײ קענען ניט באַ צאָ לן װאָ ס זײ דאַ רפֿן.
שטײער
ַ
זײן
• באַ זירט אױף די אינפֿאָ רמאַ ציע ,דעם טאַ קספּײער צוּשטעלט אַ סוּמע זײ קשנשן באַ צאָ לן כּדי צוּ האָ בן ַ
רײננעמען צאָ לוּנג מיט די צוּשטעלוּנג,
חובֿות באַ פֿרידיקט .דעם טאַ קספּײער דאַ רף ניט אַ ַ
שטײער דעפּאַ רטמענט פּערסאָ נאַ ל איבערקוּקט דעם טאַ קספּײער פֿאָ רלייג אוּן באַ טראַ כט אַ נדערע פֿאַ קטס,
ַ
•
רײנגענוּמען די עלטער פֿוּן טאַ קספּײער ,אַ רבעטן סטאַ טוּס אוּן מעדיקאַ ל סיטוּאַ ציע.
אַ ַ
שטײער דעפּאַ רטמענט װעט פֿאַ רקלענערן דעם
ַ
שטײער דעפּאַ רטמענט אָ ננעמט די צוּשטעלוּנג ,דעם
ַ
• אױב דעמ
טאַ קספּײער חובֿות צוּ די סוּמע אין הסכּמה.
זײנען פּאַ סיק .אױב איר
די צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן פּראָ גראַ ם בלױז צוּלייגט צוּ בפֿרט סיטוּאַ ציעס  -ניט אַ לע טאַ קספּײערס ַ
שטײער
ַ
בײ דעם
זײנען ניט פּאַ סיק פֿאַ ר אַ צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן ,באַ טראַ כט װעגן אַ נדערע פּראָ גראַ מען צוּגעשטעלט ַ
ַ
אײער שטײגער חובֿ אין
זײנען אַ גרינג אוּן אַ פֿאָ רדאַ באַ ל װעג כּדי צוּ באַ צאָ לן ַ
בײשפּיל ,צאָ לוּנג פּלאַ נען ַ
דעפּאַ רטמענט .צוּם ַ
צײט.
ַ
אײך געשיקט אַ רעכענוּנג
שטײער דעפּאַ רטמענט האָ ט ַ
ַ
שטײער חובֿות .אױב דעם
ַ
אײער
וואס א חילוק איר טאָ ן ,איגנאָ רירט ניט ַ
אײער בעסטן אינטערעס אוּנדז באַ לדיק קאָ נטאַ קטירן .מיר
אָ דער זאַ מלוּנג באַ מערקוּנג װאָ ס איר קענען באַ צאָ לן ,עס איז אין ַ
אײך צוּ האָ בן אַ צעלאָ זוּנג.
אײער פֿאַ ל אוּן אַ רבעטן מיט ַ
װעלן איבערקוּקן ַ

זײנען פּאַ סיק פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם
װי אַ זױ צוּ באַ שלאָ סן אױב איר ַ
כּדי צוּ קװאַ ליפֿיצירן פֿאַ ר אַ צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן ,איר דאַ רפֿן באַ געגענען אײנע פֿוּן די צוּשטאַ נדן:
אײערע אַ קטיװן(.
זײנען גרעסער װי ַ
)אײער חובֿות ַ
זײנען ניט צאָ לפֿע ִיק ַ
• איר ַ
זײט אױסגעשריבן פֿוּן באַ נקראָ ט במשך דעם לעצטן יאָ ר.
• איר ַ
שטײער חובֿות אין גאַ נצן ,איר װאָ לט געשטאַ נען פֿאַ ר איבעריק עקאָ נאָ מיש
ַ
אײערע
• אױב איר האָ בן באַ צאָ לט ַ
זײנען די
אײער באַ זישע לעבן הוצעות .באַ זישע לעבן הוצעות ַ
שװעריקײט ,מיינען אַ ז איר װאָ לט ניט געקענט באַ צאָ לן ַ
ַ
אײער אײגענע משפּחה .בלױז
געזוּנטערהײט ,װילשטאַ נד אוּן פּראָ דוּקציע פֿוּן הכנסה פֿאַ ר ַ
ַ
װאָ ס צוּשטעלן פֿאַ ר
שװעריקײט.
ַ
אינדיװידועלע מעגן צווּלייגן פֿאַ ר רעליעף באַ זירט אױף איבעריק עקאָ נאָ מיש

װי אַ זױ צוּ צווּלייגן פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם
 .1אָ נפֿילן די גערעכטע פֿאָ רמע:
זײנען געװאָ רן פֿעסט אוּן לעצטגילטיק ,ניצן פֿאָ רמע -DTF
שטײער חובֿות ַ
ַ
אײער
פֿעסט אוּן לעצטגילטיק :אױב ַ
 ,4.1צוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן פֿאַ ר פֿעסט אוּן לעצטגילטיק ליאַ ביליטיס..
פֿאָ רמאַ ל אויפֿרוּף הענגענדיק :אױב איר פֿאָ דערן אַ ז עס איז צווייפֿל װעגן די סוּמע איר קוּמען ,אוּן איר האָ בן
זײנען צווייפֿלדיק ,ניצן פֿאָ רמע  ,4-DTFצוּשטעלוּנג אין קאָ מפּראָ מיסן פֿאַ ר
פֿאָ רמאַ ל פּראָ טעסטן רעכט װאָ ס ַ
ליאַ ביליטיס ניט פֿעסט אוּן לעצטגילטיק אוּן סאָ ביקט צוּ אַ דמיניסטראַ טיװ איבערקוּקן.
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רײננעמען אַ לע פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע:
זײט זיכער צוּ אַ ַ
רײן אַ לע דאָ קוּמענטן .װעלכע פֿאָ רמע איר ניצןַ ,
 .2נעם אַ ַ
פֿײנאַ נשאַ ל צוּשטאַ נד אוּן אַ נדערע אינפֿאָ רמאַ ציע
• פֿאָ רמע  ,5-DTFאַ רױסזאָ ג פֿוּן ַ
שטײער צוּריקקערן
ַ
דרײ יאָ ר פֿעדעראַ ל הכנסה
• לעצטע ַ
• אַ קרעדיט רעפּאָ רט װינציק פֿוּן  30טעג אַ לט.
• די לעצטע  12מאָ נאַ טן פֿוּן באַ נק אַ רױסזאָ גן
שװעריקײט איר װאָ לט
ַ
רשרײבן די איבעריק עקאָ נאָ מיש
ַ
רײן אַ ן אַ רױסזאָ ג באַ
שװעריקײט רעליעף .נעם אַ ַ
ַ
אױב איר זוּכן
געהאַ ט ,צוּזאַ מען מיט אַ לע אָ נהאַ לט דאָ קוּמענטן.
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