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Original page: Obtenção de Crédito Após a Bancarrota/Falência

A  maioria  das  pessoas  se  preocupa  se  depois  de  ingressar  com  o  pedido  de
bancarrota/falÃªncia elas nunca obterÃ£o crÃ©dito. Isto justamente nÃ£o Ã© a verdade.

Eu poderia manter um cartÃ£o de crÃ©dito fora da bancarrota/falÃªncia para uso mais
tarde?

Se vocÃª deve dinheiro em um cartÃ£o de crÃ©dito, vocÃª deve listÃ¡-lo. Se nÃ£o existe nada
devido no cartÃ£o, nÃ£o precisa ser listado. VocÃª tambÃ©m tem a opÃ§Ã£o de "reafirmar" um
cartÃ£o de crÃ©dito.  Isso significa que mesmo embora vocÃª nÃ£o tenha que pagÃ¡-lo,  vocÃª
concorda em pagÃ¡-lo, podendo entÃ£o mantÃª-lo. Eu nÃ£o recomendo isso. Ã� muito mais fÃ¡cil e
barato obter um cartÃ£o caucionado. Eles sÃ£o disponÃveis mesmo depois que vocÃª peticiona a
bancarrota/falÃªncia.

Eu poderia obter novo crÃ©dito depois da bancarrota/falÃªncia?

O crÃ©dito Ã© disponÃvel a todos, mesmo ao recentemente bancarroto/falido. Pode ser mais caro
que  antes,  e  disponÃvel  com  baixos  limites,  mas  serÃ¡  oferecido.  Um  cartÃ£o  de  crÃ©dito
caucionado Ã© normalmente disponÃvel apÃ³s a bancarrota/falÃªncia com taxas mais baixas do que
as dos cartÃµes nÃ£o caucionados.

ReconstruÃ§Ã£o de seu crÃ©dito

A reconstruÃ§Ã£o de seu crÃ©dito apÃ³s a bancarrota/falÃªncia Ã© uma questÃ£o de se obter um
pouquinho de crÃ©dito e tratar aquele crÃ©dito com respeito. Use o crÃ©dito cuidadosamente e
pague em dia!

Antes de saltar para o mundo do crÃ©dito, lembre-se como tÃ£o fÃ¡cil o crÃ©dito criou problemas.
Eu pessoalmente prefiro usar um "cartÃ£o de dÃ©bito". Dessa forma, eu uso apenas o que eu tenho.
Eu mantenho um cartÃ£o de crÃ©dito regular em caso de emergÃªncia, mas raramente eu o uso.

VocÃª jÃ¡ considerou quanto realmente estÃ¡ pagando por esses cartÃµes de crÃ©dito? Clique no
link Ã  esquerda e veja vocÃª mesmo. Veja quanto tempo demora para pagar o total de um cartÃ£o
de crÃ©dito fazendo-se pagamentos mÃnimos.
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Eu posso comprar uma casa depois de peticionar a bancarrota/falÃªncia?

Absolutamente! Estudos mostram que mesmo logo apÃ³s 18-24 meses seguidos da reabilitaÃ§Ã£o
da bancarrota/falÃªncia, os devedores podem se qualificar a um emprÃ©stimo nos mesmo prazos
como se eles nÃ£o tivessem peticionado a bancarrota/falÃªncia. Isso significa que o financiador
estarÃ¡ muito mais interessado no seu pagamento de entrada, a estabilidade de seus ganhos e o
relacionamento entre os pagamentos do emprÃ©stimo e os seus ganhos mensais do que nos seus
problemas financeiros do passado.

O meu registo de crÃ©dito fica arruinado ao peticionar a bancarrota/falÃªncia?

Eu nÃ£o creio. Antes de vocÃª ingressar com o pedido de bancarrota/falÃªncia o seu crÃ©dito Ã©
normalmente ruim; apÃ³s a bancarrota/falÃªncia vocÃª praticamente nÃ£o tem nenhum crÃ©dito,
mas vocÃª tambÃ©m nÃ£o tem dÃvidas. A bancarrota/falÃªncia faz todos os dÃ©bitos mostrados na
sua histÃ³ria de crÃ©dito, inexecutÃ¡veis. Um devedor fica mais distante de risco de crÃ©dito
depois da bancarrota/falÃªncia do que antes. Entretanto, os gerentes de crÃ©ditos sÃ£o indivÃduos
que podem nÃ£o entender de bancarrota/falÃªncia e podem ainda olhar para tal de forma negativa.
O que vocÃª tem a fazer Ã© reconstruir o seu crÃ©dito. Isso Ã© feito pagando-se todas as suas
contas em dia. Se vocÃª nÃ£o tiver nenhum cartÃ£o de crÃ©dito depois da bancarrota/falÃªncia,
vocÃª  deveria  obter  um cartÃ£o  caucionado.  Esses  cartÃµes  normalmente  tÃªm um limite  de
crÃ©dito baixo e vocÃª deve colocar um montante igual ao crÃ©dito que vocÃª deseja em uma
conta bancÃ¡ria. Existem companhias que uniformizam os cartÃµes de crÃ©dito nÃ£o caucionados
para as pessoas que tenham passado pela bancarrota/falÃªncia. Uma lista de alguns deles estÃ¡
disponÃvel atravÃ©s do link na barra ao lado.

TambÃ©m, vocÃª deve entender que uma bancarrota nÃ£o vai remover o fato de que vocÃª deveu
dinheiro a um credor listado na sua bancarrota/falÃªncia. AgÃªncias de relatÃ³rios de crÃ©dito sÃ£o
permitidas  mostrar  a  histÃ³ria  de  seus  assuntos  financeiros.  VocÃª  deve  assegurar  que  a
reabilitaÃ§Ã£o da bancarrota/falÃªncia tambÃ©m aparece no relatÃ³rio de crÃ©dito, entÃ£o os
credores entendem que aqueles velhos credores nÃ£o tÃªm reclamaÃ§Ã£o legal  remanescente.
Corrija quaisquer erros no seu relatÃ³rio de crÃ©dito.
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