Kahilingan para sa Military Indulgence
Hindi Nakakaapekto ang Form na Ito sa Mga Karapatan Mo sa Ilalim ng Servicemembers Civil Relief Act
Numero ng Pautang

FHA/VA/MI Case Number

Umuutang (o Trustee)

Address ng Pag-aari

Estado (pumili sa dropdown)*

Zip Code

at
ipinapahayag ng mga umuutang, trustor, o kasalukuyang may-ari, na tinutukoy rito bilang "Umuutang," ang sumusunod na mga
pahayag:
1. Pangalan ng Taong Nasa Military Service
Petsa ng Kapanganakan
2. Kung ang taong nasa Military Service ay hindi ang Umuutang, ano ang relasyon niya sa Umuutang?

3. Petsa ng Induction Order o Entry

4. Service Number

6. Kasalukuyang Military Address

5. Tinatayang Taon sa Anumang Nakaraang Serbisyo at Mga Petsa

7. Ranggo at Sangay ng Serbisyo

8. Pay Grade

9. Kasalukuyang Address ng Pamilya ng Umuutang

10. Relasyon at Edad ng Bawat Dependent

11. Pangalan at Address ng Employer bago ang Military Service

12. Kabuuang Kita Kada Buwan ng Umuutang
bago pumasok sa Military Service

13. Kabuuang Kita Kada Buwan ng Umuutang (kabilang ang kita ng Asawa, Iba Pang Miyembro ng Sambahayan, Iba Pang
Taong May Pananagutan sa Pagbabayad ng Pautang na Mortgage) Pagkapasok sa Military Service:
a. Base Service Pay

b. Kontribusyon sa Family Allotment

c. Net Pay ("a" minus "b") $

d. Family Allotment (katulad ng "b")

e. Allowance ng Gobyerno para sa
Dependent

f. Subtotal ("d" minus "e") $

g. Iba pang kita: kabilang ang Allowance para sa Quarters, Subsistence, at Mga Miyembro
ng Sambahayan
h. Kabuuang Kita ("c" plus "f" plus "g")
14. Ilarawan ang iba pang obligasyon at isaad ang Mga Buwanang Kinakailangang Pagbabayad at kung ano ang mga
pagbabagong isasagawa.

15. Mga Kasalukuyang Nakatira sa Pag-aari at Ugnaan sa
Umuutang
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16. Kung Nirerentahan ang Pag-aari, Buwanang Renta

Form 180

17. Ang Epekto ng Military Service sa Kita ng Pamilya ay ang sumusunod:

18. Kasalukuyang bayad sa pautang na mortgage:
$ Principal
$ Interes

$ Escrow

$ Kabuuan

Dahil sa mga dahilang ito, kinakatawan ng Umuutang sa Federal National Mortgage Association (tinutukoy rito bilang
"Nagpapautang"), na hindi niya matutugunan ang mga regular na buwanang bayad o iba pang obligasyon, kung mayroon man,
na dapat nang bayaran sa pautang na mortgage sa Nagpapautang, o dapat bayaran sa panahon ng serbisyo sa militar (ayon
sa tinukoy sa Servicemembers Civil Relief Act, alinsunod sa pagbabago rito), at humihingi siya ng indulgence para mapayagan
sa naturang tagal ng panahon, maliban na lang kung dati nang naabisuhan nang salungat ng Nagpapautang o tagapangasiwa
ng pautang na mortgage, na makapagbayad ng buwanang bayarin na $ _____________________ na magsisimula sa
___________________ para ilapat sa mga naturang pagkakautang sa mortgage, kasama ang anumang sum na kailangang
bayaran sa Escrow Account.
Dapat isagawa ng Umuutang ang mga sumusunod: (1) agad na abisuhan ang tagapangasiwa ng pautang na mortgage tungkol
sa anumang pagtaas sa kanyang kita mula sa pag-aari o mula sa anumang iba pang pinagkukunan, o anumang pagtaas sa kita
ng mga miyembro ng kanyang sambahayan, o ng sinumang iba pang taong may pananagutan sa pagbabayad ng pautang na
mortgage, at kailangan niyang magbayad ng halagang katumbas ng naturang pagtaas para mabasawan ang balanseng dapat
bayaran sa pautang na mortgage; (2) dapat niyang taasan ang mga buwanang pagbabayad kapag natukoy ng Nagpapautang o
ng naturang tagapangasiwa na kailangan ang pagtaas para masagot ang anumang pagtaas sa mga buwis, assessment o
pagtatantya, insurance, at iba pang katulad na item; at (3) dapat niyang abisuhan agad ang naturang tagapangasiwa, nang
pasulat, tungkol sa petsa ng pagwawakas ng tagal ng serbisyo sa militar.
Malinaw na nauunawaan na sa pamamagitan ng pagsusumite sa "Kahilingan para sa Military Indulgence," hindi ipinauubaya ng
Umuutang ang alinman sa kanyang mga karapatan o benepisyo sa ilalim ng probisyon ng Servicemembers Civil Relief Act of
1940, alinsunod sa pagbabago rito.

Umuutang

Umuutang
Petsa ________________________
Aprubado para sa Federal National Mortgage Association
Ni: ___________________________
(Awtorisadong Kinatawan ng Tagapangasiwa)

(Pangalan ng Tagapangasiwa)

(Address ng Tagapangasiwa)
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Mga Tagubilin
Kahilingan para sa Military Indulgence
Gagamitin ng tagapangasiwa ang form na ito para makuha pareho ang aplikasyon ng umuutang para sa military indulgence at
ang kanyang pagsang-ayon na sundin ang mga tuntuning inilatag sa loob ng tagal ng indulgence.

Mga Kopya
Orihinal, at dalawa.

Mga Tagubilin sa Pag-print
Dapat i-print ang form na ito sa letter size na papel, sa portrait na format. Kapag pini-print ang form na ito, dapat mong
gamitin ang opsyong "shrink to fit" sa dialog box ng pag-print sa Adobe Acrobat.

Mga Tagubilin
Dapat makuha ng tagapangasiwa ang lahat ng kinakailangang impormasyon mula sa umuutang. Para sa mga pautang na
mortgage sa FHA, dapat ding lumagda sa form na ito ang sinumang co-maker, guarantor, o surety.
Dapat hawakan ng tagapangasiwa ang executed na orihinal na form sa indibidwal nitong mortgage loan file. Dapat magbigay ng
kopya ng form sa umuutang at sa FHA/VA/MI (kung naaangkop).

© 2017 Fannie Mae

Form 180

