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ACTIVITY SHEET 7 – 9

Senaryo Ukol sa Iskor ng Pautang
Senaryo #1: John (Juan)

Kard

Limitasyon

Balanse

Sears

$1000

$999

VISA

$5000

$5500

MasterCard

$3500

$3000

Si John (Juan)ay may tatlong kredit kard. Narito ang kanyang limitasyon at balance sa pagkakautang:
Hindi sinusubaybayan ni John ang mga nakatakdang mga petsa sa kanyang mga babayarin. Bagkus,
nagpadala lang siya ng bayad pagkatapos pa ng kanyang kalahatiang-buwang bayad na tseke.
Senaryo #2: Amir
Si Amir ay nakapag-aplay na at nakatanggap ng apat na mga kredit kard mula pa ng siya ay lumipat sa
Canada dahil naunawaan niya na kailangan niyang gumawa ng kasaysayan ng mga naging pagkakautang
niya. Hindi kailan man niya ginamit ang anuman sa mga iyon dahil hindi niya gusto ang ideyang
magbayad ng tubo. Ipinagmamalaki niya sa sarili ang pagbabayad ng pera sa lahat ng bagay. Si Amir at
ang kanyang asawa ay nagbabalak na bumili ng isang bahay. Hindi magtatagal at sila ay magpupunta sa
bangko para mag-aplay sa isang mortgeyds(sangla).
Senaryo #3: Yin
Natuklasan ni Yin nuong nakalipas na taon na siya ay naging biktima ng isang pagnanakaw ng
pagkakakilanlan. Nagsimula na siyang tumanggap ng mga sangkaterbang babayarin sa mga kredit kard
na hindi niya kalian man inaplayan. Binale wala niya ang mga babayarin at ang mga sumunod na tawag
ng mga pagsingil.
Senaryo #4: Sarah
Si Sarah ay may limang kredit kard, isang plano sa cell phone, at isang utang ng konsyumer para sa isang
kompyuter. Nuong isang taon si Sarah ay nawalan ng trabaho. Siya ay tumatanggap ng tulong na
panlipunan habang siya ay naghahanap ng trabaho. Pinaiikot niya ang kanyang bayad sa mga babayarin,
at nagbabayad lamang ng maliit na halaga tuwing ikalawang buwan. Kinansela niya ang kontrata ng
kanyang cell phone, ngunit mayroong bayad sa pagkansela na dalawang- daan dolyar ($200). Hindi
niya ito mabayaran, at ito ay nauwi na sa mga sisingilin.
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