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ਰੇਹ੍ਬੰ ਦੀ ਮੁਕ਼ਾਦਦ੍ਮ਼ਾ : ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੀਏ
(ਸੁਝ਼ਾਿ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ)
(ਇਹ ਮ਼ਾਮਲ਼ਾ ਉੱਪਰੀ ਅਦਦ਼ਾਲਤ ਯਾਂ ਮ਼ਾਸਟਰਸ ਚੇਮ੍ਬ੍ਬ੍ਸ ਦੋਿਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰ ਵਿਯ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ )
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਹਨ੍ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸਿਚ ਿਿਾਗਤ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਰਹਨ੍ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇਂ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਿ ਕਰਕੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਆਪਣੀ ਮੋਰ੍ਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸਪਿੱ ਛੇ ਹੋ. ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਨੂ ਅਦਾਲਤ
ਸਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਿੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਯਾ ਹੈ.
ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਿੁਝਾਿ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਬੈੈੰਕ ਦਾ ਿਕੀਲ
ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰਖੇਗਾ. ਤੁਿੀਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਬੋਲੋੈੰਗੇ. ਜਦੋਂ ਜਿੱ ਜ ਆਪਣਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਲਿੇ , ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਦੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ. ਿਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂ ਜਿੱ ਜ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਿੁਨਾਯਗਾ ਅਤੇ ਦਿੇਗਾ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਮੋਰਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਮੋਰਗੇਜ ਇਕ ਿਮਝੋਤਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਿੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿੇਲੇ ਕੀਤਾ ਿੀ.
ਕਾਫੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਿੇਲੇ ਕਾਫੀ ਿਾਸਰਯਾ ਸਪਿ ਏਡੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਲੇਂ ਦੇ ਨੇ. ਕੁਛ ਲੋ ਕੀ ਬੈੈੰਕ ਤੋ
ਸਿਧ੍ਧਾ ਪੈਿਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਲੇ ਮਾਸਲਕ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਸਜਮੇਿਾਰੀ ਲੈ ਲੇਂ ਦੇ ਹਨ.
ਮੋਰਗੇਜ ਦੋ ਤਰਹ ਵਦਯਾਂ ਹੁੰ ਦੀਯਾਂ ਹਿ:
* ਰਿ਼ਾਯੀਤੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਤੇ
* ਬੀਮ਼ਾ ਮੋਰਗੇਜ
ਬੀਮ਼ਾ ਮੋਰਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਤਰਹ ਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉਿ ਿੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ੨੦% ਮੁਿੱ ਲ ਤੋਂ ਘਟ ਪੈਿੇ ਸਦਿੱ ਤੇ ਹਨ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ਏਕੋਲ ਬੀਮਾ ਮੋਰਗੇਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਪੈਿੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਿਕਦੇ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਿੇ
ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ.

ਬੀਮ ਮੋਰਗੇਜ ਨਾਲ ਅਗਰ ਘਰ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪੇਸਿਯਾਂ ਤੋ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਬਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ
ਪੈਸਿਯਾਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰ੍ਪਾਯੀ ਲਈ ਸਜਮ੍ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੋਂਗ.ੇ
ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੇਚ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਚੁਕਾਨ ਦੀ ਸਿਮ੍ਮੇਿਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ
ਿਾਕ੍ਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮੇਿਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੀ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਪੈਿੇ ਿਾਸਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਜਮ੍ਮੇਿਾਰ
ਹੋਿੋਂਗੇ.
ਰਿ਼ਾਵਯਤੀ ਮੋਰਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਰਗੇਜ ਉਿ ਿੇਲੇ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ੨੦% ਕੀਮਤ ਯਾਨ ਉਿ ਤੋ ਿਯਾਦਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲ
ਅਦਾਯੀਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਾਸਯਤੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਦੇ ਪੈਿੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਿੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਸਕ, ਬੀਮਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਕੇਿ ਦੀ ਤਰਹ, ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੇਚ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬੈੈੰਕ ਦੇ ਪੈਿੇ ਮੋੜਨ ਿਾਿਤੇ ਸਜਮ੍ਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਗੇ.
ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੈੈੰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੇਚ ਸਦਿੱ ਤਾ ਯਾਨ ਉਿ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਲਯਾ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ
ਨੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ.
ਕੀ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਵਕਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਪਿੱ ਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਸਕਸ਼ਤ ਦੇਣ ਸਿਚ ਸਪਿੱ ਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਲਾਫ਼ "ਿਤੇਤ੍ਮੰ ਟ ਓਫ
ਕਲੇ ਮ" ਯਾਨੀ ਕੇ ਦਾਿੇ ਦਾ ਬਯਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਾਿਾ ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਦਿਤਾਿੇਿ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਬੈੈੰਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਿੇ ਲੈ ਣ ਿਾਿਤੇ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਪੈਿੇ ਿਾਸਪਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ
ਤੁਹਾਨੂ ਤੁਹਾਸਡਯਾਂ ਨਾ ਸਦਤੀਯਾਂ ਹੋਯੀਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਿਕ਼ਤ ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨ ਸਫਰ ਤੁਹਾਨੂ ਘਰ ਬੇਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸਦੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਿਨੁ ਰੇਦਦੇਮ੍ਿਹਨ ਓਰ੍ਡਰ ਯਾਨੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਮ ਕੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਰੇਦੇਮ੍ਬ੍ਸਸਹਿ ਓਰ੍ਡਰ ਯ਼ਾਿ ਮੁਕਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹੈ?
ਇਹ ਓਰ੍ਡਰ ਤੁਹਾਨੂ ਸਮਿ ਸਕਤੀਯਾਂ ਹੋਯੀਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨ ਸਫਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਦੰ ਦਾ
ਹੈ. ਜਿੱ ਜ ਜੋ ਿਮਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂ, ਅਤੇ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਸਕੰ ਨਾ ਪੈਿਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭ੍ਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂ ੬ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਿਮਾ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕੀ ਤੁਿੀਂ ਖੁਨ੍ਸਜਯਾੰ ਹੋਈਅਨ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਪੂਸਰਯਾਂ ਕਰ ਿਕੋਂ ਯਾਨ ਸਫਰ
ਘਰ ਿੇਚ ਿਕੋਂ.
ਇਿ ਿਮੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਸਿਚ ਰਹ ਿਕਦੇੈੰ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਜਿੱ ਜ ਿਲੋਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਮੇ ਦੋਰਾਨ ਖੁਨ੍ਸਜਆਂ ਸਕਸ਼ਤਾਂ
ਪੁਸਰਯਾੰ ਕਰਨ ਸਿਚ ਯਾਨ ਘਰ ਬੇਚਣ ਸਿਚ ਅਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ ਯਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੇਚੇਗਾ ਯਾਨ ਉਿ ਉੱਪਰ
ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੇ ਿੇਗਾ ਸਜਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂ ਉਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿੇਗਾ.

ਕੀ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਨ੍ਜੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕ਼ਾ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋ?

ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਜਿੱ ਜ ਿਲੋਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਮੇ ਦੋਰਾਨ ਪੈਿੇ ਚੁਕਾ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਕਾਨੂਨੀ ਕਰਿਾਯੀ ਠਪਪ ਹੋ
ਜੁਗੀ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂ ਇਿ ਗਲ ਿਿੱ ਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਸਕਸ਼ਤ ਿਮੇ ਸਿਰ ਜਮਾ
ਕਰਿਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਨੂ ਸਫਰ ਤੋ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਲੈ ਜਾਿੇਗਾ.
ਕੀ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਧ਼ਾਰਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਅਦ਼ਾਇਗੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਪੈਿੇ ਿਾਸਪਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈੈੰਕ ਜਿੱ ਜ ਨੂ ਕਹ ਕੇ ਯਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੇਚਣ ਿਾਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਯਾਂ ਸਫਰ ਉਿ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਯੀ ਕਹ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਯਾਨ ਬੇਚਦੀ ਹੈ, ਆਮ
ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ੩੦ ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰ ਤੂ ਤੁਿੀਂ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਉੱਪਰ ਿਯਾਦਾ ਿਮੇ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ.
ਯਾਦ ਰਖੋ ਕੀ ਕੇ ਬੀਮਾ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਬੈੈੰਕ ਨੂ ਘਰ ਬੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਿੀ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਪੈਿੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ
ਨੇ ਤਾਂ ਬੈੈੰਕ ਤੁਹਾਨੂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਿਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕ਼ਾਦਦ੍ਮਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ.
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