Phần 7 – Báo cáo tín dụng

BẢNG THỰC HÀNH

7-9 Tình huống ñiểm tín dụng
Tình huống #1: John
John có ba thẻ tín dụng. Sau ñây là giới hạn và số dư tín dụng của ông ta:
Loại thẻ

Giới hạn

Số dư

Sears

$1000

$999

VISA

$5000

$5500

MasterCard

$3500

$3000

John không ghi chép hạn ngày phải trả trên hóa ñơn. Thay vào ñó, ông gửi tiền trả một thời gian nào ñó sau
kỳ lương giữa tháng.
Tình huống #2: Amir
Amir nộp ñơn xin và nhận ñược bốn thẻ tín dụng kể từ khi ñến Canada vì hiểu rằng ông cần thiết lập quá trình tín
dụng. Ông không bao giờ dùng các thẻ này vì không thích việc phải trả tiền lời. Ông tự hào về mình ñã trả tiền
mặt cho tất cả mọi thứ. Amir cùng vợ ñang nghĩ ñến việc mua nhà. Họ sẽ sớm ñi ñến ngân hàng ñể ñăng ký mượn
tiền.
Tình huống #3: Yin
Yin phát hiện ra năm ngoái rằng cô là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Cô bắt ñầu nhận ñược các hóa
ñơn cho một loạt thẻ tín dụng mà cô không bao giờ ñăng ký. Cô tảng lờ các hóa ñơn này cùng các cuộc ñiện
thoại gọi thu hồi nợ sau ñó.
Tình huống #4: Sarah

Sarah ñã có năm thẻ tín dụng, một hợp ñồng ñiện thoại di ñộng, và một khoản vay tiêu dùng cho một
máy tính. Năm ngoái, Sarah bị mất thất nghiệp. Cô ñang hưởng trợ cấp xã hội trong khi ñi kiếm việc. Cô
xoay tua các khoản thanh toán hóa ñơn, chỉ trả tiền thanh toán tối thiểu mỗi hai tháng. Cô hủy bỏ hợp
ñồng ñiện thoại di ñộng của mình, nhưng phải chịu khoản phạt $200. Cô không thể trả ñược, và ñã dẫn
ñến việc thu hồi nợ.
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