
ابھی خریدیں، 
بعد میں ادا 
کریں لونز 

ذیل کے بارے میں آپ کو کیا 
جاننے کی ضرورت ہے

دستخط کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ 
ابھی خریدیں، بعد میں ادائیگی کریں آپ کو فوری فیصلہ کرنے پر آمادہ 
کر سکتا ہے۔ تاہم، دستخط کرنے سے پہلے کچھ وقت نکال کر سوچیں۔ 
آئٹم پر غور کریں۔ یہ بھی غور کریں کہ کیا یہ لون خریدنے کا بہترین 
طریقہ ہے۔ اس چیز کو خریدنے میں اس وقت تک تاخیر کرنا بہتر ہو 
سکتا ہے جب تک کہ آپ اسے پوری قیمت پر خریدنے کے لیے کافی 

بچت نہ کر لیں۔

فائن پرنٹ پڑھیں۔ 
ابھی خریدیں، بعد میں ادائیگی کریں لونز میں ادائیگی کی مدت، فیس 

اور شرح سود کی اچھی تفصیل ہوتی ہے۔ کچھ لونز فیس اور سود سے 
پاک ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں لیکن دیر سے ادائیگی کرنے یا چھوٹ 
جانے والی ادائیگیوں کے لیے زیادہ چارج کرتے ہیں۔ مختلف کمپنیوں 
کے قرضوں میں عام طور پر ادائیگی کے شیڈیولز مختلف ہوتے ہیں۔ 

واپسی کی پالیسی چیک کریں۔ 
یقینی بنائیں کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ آپ کے استعمال کردہ 
مخصوص لونز کے لیے ریفنڈز، واپسی اور تبادلے کیسے کام کرتے 

ہیں۔ صارفین نے ابھی خریدیں، بعد میں ادائیگی کریں لونز کے ذریعے 
خریدی گئی اشیاء کو واپس کرنے میں دشواری کی اطالع دی ہے۔

آپ نے شاید اسٹورز یا آن الئن میں “ابھی خریدیں، 
بعد میں ادائیگی کریں” یا “4 میں ادائیگی کریں” 
کے آپشنز دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے 

ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ قلیل مدتی لونز 
ہیں جو آپ کو چھوٹی قسطوں میں کسی چیز کی 

ادائیگی کرنے دیتے ہیں اور اگر آپ پوری اور 
وقت پر ادائیگی کرتے ہیں تو فیس یا سود سے 

بچتے ہیں۔ بدقسمتی سے، آپ کا اپنے ارادے سے 
زیادہ خرچ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ محکمہ برائے 
 Department of( صارف اور کارکن کا تحفظ

 Consumer and Worker Protection,

DCWP) نے یہ تجاویز آپ کی رقم کی حفاظت 

میں مدد کے لیے بنائی ہیں۔
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آپ کے خریدنے سے پہلے بجٹ بنائیں۔ 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنا قرض وقت پر ادا کر سکیں گے۔ لون 
کی مدت کے دوران آپ کی آمدنی قرض کی ادائیگی کے عالوہ رہائش، 

خوراک، اور ٹرانزٹ جیسی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہونی 
چاہیے۔ اگر آپ کی آمدنی ہر ہفتے مختلف ہوتی ہے، تو یہ آئیڈیا بہتر ہو 
سکتا ہے کہ اس رقم کو بچا لیں جو آپ کو پوری قیمت پر خریدنے کے 

لیے درکار ہوگی۔ NYC فنانشل امپاورمنٹ سنٹرز بجٹ بنانے میں آپ کی 
مدد کر سکتے ہیں۔

یہ سمجھیں کہ ابھی خریدیں، بعد میں ادا کریں 
لونز آپ کے کریڈٹ اسکور کو کیسے متاثر کر 

سکتے ہیں۔ 
ابھی خریدیں، بعد میں ادائیگی کریں کمپنیاں بڑے کریڈٹ بیورو کو مسلسل 
ادائیگیوں کی اطالع نہیں دیتی ہیں۔ بعد میں کی گئی ادائیگیاں اکثر کریڈٹ 

اسکور کو کم کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وقت پر کی گئی ادائیگی 
کریڈٹ اسکور کو بہتر نہیں کر سکے۔ اگر آپ اپنے کریڈٹ اسکور کو 

بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی دوسرے لون یا کریڈٹ پروڈکٹ پر غور 
کر سکتے ہیں۔

اپنے ذمے والے ابھی خریدیں، بعد میں ادا کریں 
لونز کی تعداد کو محدود کریں۔ 

ایک ہی وقت میں کئی لونز کا انتظام کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ان 
میں ادائیگی کے شیڈیولز اور لونز کی شرائط بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ 
ایک ہی وقت میں، بہت سے مختلف ابھی خریدیں بعد میں ادا کریں لونز 
لینے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو متعدد لونز لینے کی ضرورت ہے، تو 
ادائیگی کی تاریخوں اور شرائط کو ترتیب دینے کے لیے ایک ہی کمپنی 

کا استعمال کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کو ٹیکسٹ اور ای میل یاددہانیاں 
موصول ہوں تاکہ بروقت ادائیگیاں کرنے میں آپ کو مدد ملے۔

اگر آپ خودکار طور پر چارج دینا نہیں چاہتے ہیں 
تو خودکار ادائیگی کو بند کر دیں۔ 

ابھی خریدیں، بعد میں ادائیگی کریں بہت سی کمپنیاں خودکار ادائیگیاں 
بطور ڈیفالٹ سیٹ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ اوور ڈرافٹ 

کی اجازت دیتا ہے، یا اگر آپ جلد ادائیگی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 
تو خودکار ادائیگیاں آپ کے لیے درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو 

خودکار ادائیگیوں کو روکنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اگر آپ خودکار 
ادائیگیوں کو نہیں روک سکتے ہیں، تو آپ کمپنی اور اپنے بینک کو 

“اجازت منسوخ کریں” کا خط بھیج سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 
consumerfinance.gov مالحظہ کریں۔

اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مفت مالی 
مشاورت حاصل کریں۔ 

NYC فنانشل امپاورمنٹ سنٹرز ذاتی طور پر یا فون کے ذریعے مفت 
پیشہ ورانہ مالی مشاورت پیش کرتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ ُبک کرنے کے لیے 

nyc.gov/TalkMoney مالحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

شکایات
nyc.gov/dcwp پر DCWP سے رابطہ 

 Store“ کریں یا 311 پر کال کریں اور
Complaint” بولیں۔

http://consumerfinance.gov
http://nyc.gov/TalkMoney
http://nyc.gov/dcwp

