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RelatÃ³rios de CrÃ©ditos

Como consumidores, nÃ³s temos sido treinados pela indÃºstria do crÃ©dito a igualar os conteÃºdos
de nossos relatÃ³rios de crÃ©ditos com a nossa dignidade de crÃ©dito. Os dois nÃ£o sÃ£o o mesmo.

Um relatÃ³rio de crÃ©dito pode mostrar que vocÃª lealmente fez todos os pagamentos em dia por
toda a sua vida e ainda vocÃª nÃ£o Ã© digno de mais crÃ©dito porque vocÃª nunca pode pagar o
total do crÃ©dito que vocÃª tem.

O que Ã© um relatÃ³rio de crÃ©dito?

Um relatÃ³rio de crÃ©dito Ã© uma histÃ³ria.  Sob a lei  federal,  vocÃª estÃ¡  intitulado a uma
histÃ³ria atualizada, mas nÃ£o Ã  uma reediÃ§Ã£o de histÃ³ria verdadeira. Aquela histÃ³ria pode
propriamente incluir delinquÃªncias ou bancarrota/falÃªncia.

A  habilitaÃ§Ã£o  de  uma bancarrota/falÃªncia  nÃ£o  irÃ¡  apagar  credores  cancelados  ou  a  sua
histÃ³ria de pagamento da prÃ©-bancarrota/falÃªncia. Depois da habilitaÃ§Ã£o de uma bancarrota,
o valor relevante por cada conta cancelada deve ser mostrada como zero.

O seu relatÃ³rio de crÃ©dito nÃ£o Ã© um guia confiÃ¡vel para todos aqueles a quem vocÃª deva
dinheiro. A anotaÃ§Ã£o de que um dÃ©bito tenha sido cancelado nÃ£o significa necessariamente
que nÃ£o seja executÃ¡vel por vias legais.

RelatÃ³rios de CrÃ©dito apÃ³s a Bancarrota/FalÃªncia

A sua bancarrota/falÃªncia pode ficar no seu relatÃ³rio de crÃ©dito por 10 anos desde a submissÃ£o
de seu caso. Se vocÃª entra com o pedido de bancarrota/falÃªncia e voluntariamente o suspende
antes da habilitaÃ§Ã£o, a agÃªncia de relatÃ³rio de crÃ©dito deve relatar a suspensÃ£o assim como
a petiÃ§Ã£o de bancarrota/falÃªncia.

Assumindo-se que vocÃª tenha rendimentos, vocÃª deveria ser dÃgno de mais crÃ©dito depois de
uma bancarrota/falÃªncia do que vocÃª era antes, uma vez que os seus dÃ©bitos anteriores nÃ£o
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mais tÃªm um orÃ§amento no seu futuro rendimento.

ApÃ³s a habilitaÃ§Ã£o, vocÃª estÃ¡ intitulado sob a lei federal a ter um saldo de cada dÃ©bito
cancelado relatado como â��0â��. A histÃ³ria de delinqÃ¼Ãªncias pode ser relatada, mas o saldo
deve ser zero. Se nÃ£o estiver assim relatado, dispute o dÃ©bito.

HistÃ³ria negativa no seu relatÃ³rio de crÃ©dito Ã© apenas isso: histÃ³ria. Isso nÃ£o o condena Ã 
perpÃ©tua rejeiÃ§Ã£o de crÃ©dito. Isso o desafia a esforÃ§ar a sua presente situaÃ§Ã£o financeira
ao economizar e usar crÃ©dito cuidadosamente.

Consertando o seu RelatÃ³rio de CrÃ©dito

VocÃª nÃ£o precisa constituir ninguÃ©m para ver que erros em seu relatÃ³rio de crÃ©dito sÃ£o
corrigidos ou que informaÃ§Ã£o positiva Ã© relatada. De fato,  muitas ofertas de consertos de
crÃ©ditos sÃ£o chantagens que gastam o seu dinheiro e, ao pior, o envolvem em crime. Saiba mais.

Sob o Fair Credit Reporting Act (Ato Legislativo sobre o Justo RelatÃ³rio de CrÃ©dito), vocÃª pode
desafiar informaÃ§Ã£o que vocÃª acredite ser imprecisa. Se a agÃªncia de relatÃ³rios nÃ£o pode
verificar a precisÃ£o da informaÃ§Ã£o, eles devem removÃª-lo.

Se vocÃª tiver recebido uma habilitaÃ§Ã£o em bancarrota/falÃªncia, Ã© do seu interesse ter a
habilitaÃ§Ã£o anotada no seu relatÃ³rio, uma vez que isso Ã© uma prova de que o antigo dÃ©bito
nÃ£o estÃ¡ mais legalmente executÃ¡vel.

Para aprender o que estÃ¡ no seu relatÃ³rio de crÃ©dito, peÃ§a uma cÃ³pia. As trÃªs maiores
agÃªncias de crÃ©dito estÃ£o listadas Ã  direita:
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