Kukumpletuhin ng Nagpapahiram:
Lender Loan No./Universal Loan Identifier _____________________________________________________________________ Agency Case No. _______________________

Form ng Karagdagang Impormasyon ng Consumer
Ang layunin nitong Form ng Karagdagang Impormasyon ng Consumer (Supplemental Consumer Information Form, SCIF) ay ang
mangolekta ng impormasyon tungkol sa edukasyon sa pagkakaroon ng sariling bahay at pagpapayo sa pabahay at/o kagustuhan sa
wika para tulungan ang mga nagpapahiram na mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga humihiram habang nasa proseso
ng pagbili ng bahay. Puwedeng sagutan ng nagpapahiram o ng humihiram ang lahat o ang bahagi ng SCIF ayon sa kagustuhan nila.
Pangalan ng Humihiram (Pangalan, Gitnang Pangalan, Apelyido, Suffix) ______________________________________________________
Edukasyon sa Pagkakaroon ng Sariling Bahay at Pagpapayo sa Pabahay
Ang mga programa sa edukasyon sa pagkakaroon ng sariling bahay at pagpapayo sa pabahay ay iniaalok ng mga independent na third party
para tulungan ang Humihiram na maunawaan ang mga karapatan at responsibilidad sa pagkakaroon ng sariling bahay.
Nakumpleto ba ng (mga) Humihiram ang edukasyon sa pagkakaroon ng sariling bahay (mga klase sa grupo o
web-based na klase) sa nakalipas na 12 buwan?
Kung OO:

(1) Ano ang format nito: (Lagyan ng check ang pinakabago)

HINDI

OO

Pisikal na Dumalo sa Workshop
Kumumpleto ng Web-Based na Workshop

(2) Sino ang nagbigay nito:
Kung aprubado ng HUD ang ahensya, ibigay ang Housing Counseling Agency ID # __________________________________
Para sa listahan ng mga ahensyang aprubado ng HUD, pumunta sa:
https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/hcc
Kung hindi aprubado ng HUD ang ahensya, o kung hindi sigurado kung aprubado ito ng HUD, ibigay ang pangalan ng
Programa sa Edukasyon sa Pabahay:
____________________________________________________________________________________________________________
___ / ___ / ______ mm/dd/yyyy

(3) Petsa ng Pagkumpleto

Nakatapos ba ng pagpapayo sa pabahay (mga naka-customize na serbisyo ng tagapayo sa kliyente) ang (mga)
Humihiram sa nakalipas na 12 buwan?
Kung OO:

(1) Ano ang format nito: (Lagyan ng check ang pinakabago)

Harapan

Telepono

Internet

HINDI

OO

Hybrid

(2) Sino ang nagbigay nito:
Kung aprubado ng HUD ang ahensya, ibigay ang Housing Counseling Agency ID # __________________________________
Para sa listahan ng mga ahensyang aprubado ng HUD, pumunta sa: https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/hcc
Kung hindi aprubado ng HUD ang ahensya, o kung hindi sigurado kung aprubado ito ng HUD, ibigay ang pangalan ng
Ahensya sa Pagpapayo sa Pabahay:
____________________________________________________________________________________________________________
(3) Petsa ng Pagkumpleto

___ / ___ / ______ mm/dd/yyyy

Kagustuhan sa Wika
Kagustuhan sa Wika – Malamang na sa Ingles isasagawa ang iyong transaksyon sa pautang. Manghihingi ang tanong na ito ng
impormasyon para malaman kung may mga komunikasyong magiging available para matulungan ka sa gusto mong wika.
Pakitandaan na posibleng HINDI maging available ang mga komunikasyon sa gusto mong wika.
Opsyonal – Markahan ang wikang gusto mo, kung available:
Ingles

Chinese
(中文)

Korean
(한국어)

Spanish
(Español)

Tagalog
(Tagalog)

Vietnamese
(Tiếng Việt)

Iba pa: ______________

Ayaw kong sumagot

WALANG magiging masamang epekto ang sagot mo sa iyong aplikasyon para sa mortgage. Ang sagot mo ay hindi nangangahulugan na ang
Nagpapahiram o Iba Pang Kasali sa Pautang ay sumasang-ayon nang makipag-ugnayan sa iyo o bigyan ka ng mga dokumento sa gusto mong
wika. Gayunpaman, puwede itong magbigay-daan na matulungan ka nila o madirekta ka nila sa mga taong makakatulong sa iyo.
Ang tulong sa wika at mga resource ay puwedeng maging available sa mga ahensya sa pagpapayo sa pabahay na aprubado ng
U.S. Department of Housing and Urban Development. Para humanap ng ahensya sa pagpapayo sa pabahay, makipag-ugnayan sa
isa sa mga sumusunod na ahensya ng Pederal na pamahalaan:
• U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) sa (800) 569-4287 o https://www.hud.gov/program_offices/housing/sfh/hcc.
• Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) sa (855) 411-2372 o www.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor.
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