Lånevillkor Tigrinja

ኣገባብ ናይ ምልቃሕ ኩነታት
ኣገባብ ናይ ም ለቃሕ ኩነታት
ንሕና ሰብ ምሉእ ተስፋ ኢና ንተለቂሕካዮ ዘለኻ ኣቕሓ ኣድላዪ ሓገዝ ንኽገብረልካ። እዚ ናይ ሓገዝ
ኣቕሓ ንውልቀ ሰብ ኮይኑ ንናትካ ድልየት ዘማልእ እዩ። ነዚ ተለቂሕካዮ ዘለኻ ኣቕሓ ንኻልእ ሰብ
ንኸተለቅሖ ወይ ንኻልእ ሰብ ክጥቀመሉ ክትህብ ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ተለቂሕካዮ ዘለኻ ኣቕሓ ምስ
እቶም ሓገዝ ዝገብሩልካ ምዝጉብ እዩ። እቲ ውሳኔ ዝህበ ሰብ ሰራሕተኛ ናይ ክፍሊ ጥዕናንን ክፍሊ
ሕክምና ንድለየትካ ዘድሊ ምዃኑ ይውስን፤እቲ ናይ ሓገዝ ዝግበረልካ ኣቕሓ ንኽሰማምዓካ ፈቲኑ ደገፍ
ይገብረልካ።

እቲ ዝወሰንልካ ወሃብ ሓገዝ ክትትል ንኽገብር መሰል ኣለዎ፤ ንኣብነት ኩነታት ጥዕናኻ ወይ ድማ
እትነብረሉ ኩነታት ለውጢ ምሰ ዝፈጠር፤ ወይ ድማ ነቲ ተወሂቡካ ዘሎ ኣቕሓ ከምቲ ዝተዋህበካ
ሓበሬታ ምስ ዘይትጥቀመሉ ፤ ወይ ድማ ኣገባብ ናይ ኣቕሓ ለውጢ ምስዝፍጠር። ለውጢ ወይ ድማ
ነቲ ኣቕሓ ንኽትመልሶ ዘፍቅደልካ ሰራሕተኛ ብድሕሪ መጽናዕቲ ውሳኔ ይህብ።
ኣጠቓቕማን ከም ኡእውን ሓበሬታን
ንተፈቒዱልካ ዘሎ ኣቕሓ፤ ክትከናኸኖን፤ ብጽርየት ክትሕዞን ከምቲ ናይ ኣጠቓቕማ ሓበሬታን ተጠቒሱ
ዘሎ ኣገባብ ጌርካ ትኽተሎ፤እቲ ወሳኒ ናይ ኣቕሓ ዝሃበካ ግላዊ ሓበሬታ ብዝሃበካ እንዳተጠቐምካ
ስራሐትካ ብጽቡቕ ተካይዶ። ንተፈቒዱልካ ዘሎ ልቓሕ ኣቕሓ ከተበላሽዎ የብልካን፤ወይ ድማ
ንኽትፈትሖን ንኸተገጣጠሞን ኣይፍቀድን። ኩሉ ናይ እዚ ኣቕሓ ( ከምኡእውን ናይ ኣቕሓ ፕሮግራምን)
ተወሳኺ ካልእ ኣቕሓ ምስኡ ካልእ ነገራት ምልጋብ ክልኩል እዩ።

ምናልባት እቲ ኣቕሓ ምዕራይ ም ስዘድልዮ
እንተድኣ እቲ ኣቕሓ ምሰ ዝበላሾ ምዕራይ ዘድልዮ ኮይኑ ምስ ክፍሊ ማእከላዊ ሓገዝ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ
ዘሎ ትራኸብ። እንተድኣ እቲ ኣቕሓ ተሰቢሩ ክትጥቀመሉ ኣይትፈትን፤ ምኽንያቱ ካልኦት
ጸገማትምእንቲ ከይፍጠር። እንተድኣ ህጹጽ ሓገዝ ዘድሊ ኮይኑምስ ኣብ ታሕቲ እንጠቕሶም ክፍሊ
ርክብ ትገብር።
ዝኽፈል መዕረዩ ንስኻ ኢኻ ትኸፍሎ
•

ንመዓልታዊ ስራሓትካ እትጥቀመሎም ኣቑሐት ካብ ዱኳን ትዕድግ፤ንኣብነት ባተሪታትን
መብራህትታትን

•

ንስራሕካ ምእንቲ ከተካይድ ንአብነት ናይ ኳሬንቲ ወይ ሓይሊ መብራህቲ

•

ናይ መጎዓዓዚ ንናይ ሓገዝኣብ እዋን ልቓሕ

•

ዝኽፈል ንመዕረዪ ኣቕሓ ኣብ ወጻ ሃገር ምስእትርከብ

ምናልባት መደብ ናይ ም ቕያር ገዛ ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ምስእትገይሽ

ምናልባት መደብ ናይ ገዛ ምቕያር ወይ ንነዊሕ እዋን ክትገይሽ አንተኾንካ፤ ብዝቐልጠፈ እዋን
ምስቶም ዝተለቃሕካዮ ክፍሊ ኣቕሓ ሓበሬታ ዘሎ ሕግታት ንምፍላጥ ርክብ ትገብር።
ነቲ ዝተለቃሕካዮ ኣቕሓ መዓስ ክትመልሶ ከምዘለካ ንምላጥ
እቲ ዝተለቃሕካዮ ኣቕሓ ብዝቐልጠፈ እዋን ትመልሶ፤ ብምሉኡን ብጽርየትን፤ ምናልበት አቲ ኣቕሓ
ምስ ዘየድለየካን ወይ ድማ ንኽተመልሶ ከምዘለካ ምስእትሕበር። ናብ ማእከላዊ ሓገዝ ወይ ድማ ወይ
ጉጅለ ክፍሊ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣድላዪ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ብኸመይን ኣበይ ቦታን ክትመልሶ
ከምዘለካ ትሕበር።
ካሕሳ ንኽተከፍል እትግደድ ም ኽንያት
•

እቲ ዝተለቃሕካኦ ኣቕሓ ብግቡእ ምስዘይሰርሕ

•

እቲ ኣቕሓ ንኽትልቃሕ ዝወሰነልካን ውልቃዊ ሓበሬታን ምስዘይትመልስ

•

እቲ ኣቕሓ ብግቡእ ክንክን ምስዘይግበሮን/ከምቲ ዝተዋህበካ ሓበሬታኣጽሪኻ
ምስዘይመትመልሶ

•

እቲ ኣቕሓ ምስዝስበር ካብ ግቡእ ንላዕሊ ምስዝበላሾ

•

ንኣቕሓ ብግቡእ ምስ ዘይትሕዞ

•

ነቲ ኣቕሓ ኣብ እዋኑ ንኽተመልሶ በቲ ሓገዝ ዝተዋህበካ ሓበሬታ ምስዘይትመልሶ

•

ንዘበላሸኻዮ ኣቕሓ፤ ንአብነት ብሓደ ወረቐት ወይ ብሓደ ፈሳሲ ኮላ ምስእተጣብቖ፤ ወይ ሕብሪ
ምስእትለኽዮ፤ወይ ድማ ነቶም ስልክታት ምስእተምሉቖም።

•

ምስእትፈትሖን ወይ ድማ ምስ ካልእ ነገር ምስ እተጣብቖን (ከምኡእውን ናይ ፐሮግራም
ኣቕሓን)
ብተወሳኺ ድማ ተወሳኺ ነገር ምስ እቲ ዝተለቃሕካዮ ኣቕሓን

ብዛዕባ ናይ ዘለካ ውሕስነት ወይ ኢንሹራንስ ከምዘለካ ንኽትፈልጥ ምኽሪ ንህበካ፡
ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ማለት ሓደጋ ንዝተለቃሕካዮ ኣቕሓ ምስዘጋጥም፤ ርክብ ምስ
ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ታሕ ኣስፊረናዮ ዘለና ተመልክት።
Skriv namn på enhet och kontaktuppgifter

