ĐIỀU LỆ MỚI PH ỤC
CVỤ
VI ÊC VAY TIỀỀN MUA
A NHÀ
Sở Bảo Vệ
ệ Người Tiêu Thụ
T Tài Chánh (CFPB) đã phổ
ổ biến quy tắcc mới về nhữn
ng nơi cho vayy tiền mua nhàà có
hiệu lực ngày 10 tháng Một, 2014. Đặặc biệt, điều lệ
ệ nêu lên nhữ
ững vấn đề màà người tiêu th
hụ gặp phải kh
hi đối
phó với nh
hững nhầm lẫn trong hóa đơn hoặc khi gia đình yêu cầầu trợ giúp việệc sửa đổi.

CFPB viết rằng điều lệ này “nêu lên những trách nhiệm về ph áp lý cuả ngư
ười cho vay tiềền (addressess
servicers) thiết lập nhữ
ững chính sácch và những thủ tục hợp lýý để hoàn tất một số mục ttiêu được phác
họa; cungg cấp những tin tức cho nh
hững người vaay tiền khôngg trả đúng kỳ hạn về nhữngg lưạ chọn đểể
giảm bớt mất mát tron
ng thế chấp; để
đ thiết lập những chính sáách và thủ tụ
ục để giúp ngư
ười vay tiền kkhông
t tục liên lạạc với người cung
c
cấp dịchh vụ có khả năăng thực hiện
n một số chứcc
thanh toáán đúng hạn tiếp
năng; và lượng giá đơn
n của người vay
v tiền xin nh
hững lưạ chọnn để giảm bớ
ớt mất mát có
ó thể có.”
Điều lệ mớ
ới thiết lập tiê
êu chuẩn tối thiểu
t
mà nơi cung
c
cấp dịch
h vụ phải tuân
n theo:
Thủ Tục Hóa
H Đơn: Bản báo cáo phải có
c tin tức về đáo
đ hạn thanhh toán, lệ phí, và tin tức liên
n lạc về nơi cho vay
tiền cũng như tư vấn viê
ên về dịch vụ gia cư. Trong khi sổ phiếu tthưởng (coupo
on book) có th
hể được sử dụ
ụng
với lãi suấất vay tiền cố định
đ , bản báo cáo thường lệệ được quy địịnh điều chỉnhh lãi suất vay ttiền.
Thông Cáo
o Về Điều Chỉn
nh Lãi Suất: Thời gian bổ tú
úc được cung cấp để thôngg báo điều chỉn
nh lãi suất. Thông
cáo phải được
đ
cung cấp
p bốn hoặc năm
m tháng (210 đến 240 ngàyy) trước lần điềều chỉnh đầu tiên. Thông cááo từ
hai đến bố
ốn tháng (60 đến
đ 120 ngày) được quy địn
nh cho những lần điều chỉnh
h bổ túc.
Bản tườngg trình ghi tín dụng thanh toán
t
cấp thời và trả dứt nợ
ợ: Những khoảản thanh toán phải được gh
hi tín
dụng vào ngày nhận đư
ược tiền. Nơi cho vay tiền có
ó thể giữ một phần số thanh
h toán trong ttrương mục ch
hờ đợi
và phải áp
p dụng thanh toán
t
đầy đủ nggay khi nhận thêm
t
được sồồ tiền đủ để trả toàn phần. N
Nơi cho vay tiềền có
bảy ngày để
đ cho biết số
ố tiền thanh to
oán hết nợ chíính xác, khi đư
ược yêu cầu bằằng văn bản.
Bảo hiểm cưỡng bách: Khi người tiêu
u thụ không cu
ung cấp chứngg từ bảo hiểm
m căn nhà, nơi cho vay tiền ccó thể
mua bảo hiểm.
h
Thông thường bảo hiể
ểm này đắt hơ
ơn nhiều. Bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cuả người cho vaay
tiền trên tài
t sản đó. Nơ
ơi cho vay tiền phải cung cấp
p hai thông cá o 45 ngày trư
ước khi tính tiềền về bảo hiểm
m
cưỡng bácch. Thông cáo thứ nhì phải bao
b gồm phần
n ước tính chii phí trung thự
ực. Nếu ngườii tiêu thụ muaa bảo
hiểm và cu
ung cấp hồ sơ
ơ nơi cho vay tiền
t phải chấm
m dứt bảo hiểm
m cưỡng bách
h trong vòng 1
15 ngày và hoààn trả
cho ngườii vay tiền số tiền
ề bảo hiểm th
t ặng dư .
Giải quyếtt nhầm lẫn và
à hồi âm nhữn
ng yêu cầu về tin tức: Quy ttắc mới cho biiết phương thức mới về cácch
thức giải quyết
q
những yêu
y cầu về tin tức hoặc khiế
ếu nại về nhầm
m lẫn. Nơi cho
o vay tiền có 5 ngày làm việcc để
xác nhận đã
đ nhận đượcc khiếu nại hoặặc yêu cầu về tin tức.
Nơi cho vaay tiền có từ 30
3 đến 45 ngàyy để sửa chưãã nhầm lẫn hooặc thông báo người tiêu thụ bằng văn bảản cho
biết khôngg có nhầm lẫn. Nếu quý vị yêu
y cầu về tin tức,nơi
t
cho vaay tiền phải cu
ung cấp cho quý vị tin tức trong
vòng từ 30
0 đến 45 ngàyy.
Thiết lập điều
đ
lệ cho va
ay tiền: Nơi ch
ho vay tiền phảải thiết lập nhhững thủ tục chiếu theo nhữ
ững quy tắc m
mới.
Đặc biệt quan trọng với người tiêu th
hụ là quy định nơi cho vay tiiền giữ hồ sơ liên quan đến
n mỗi việc muaa nhà
ến một năm saau khi số tiền vay
v được giải tỏa hoặc chuyyển giao. Hồ ssơ lưu trữ phảải được duy trìì theo
trả góp đế
cách đượcc biên soạn thành văn kiện trong
t
vòng 5 ngày
n
làm việc..

Khiếu Nại: Người tiêu thụ có quyền nộp đơn khiếu nại với Sở Bảo Vệ Tài Chánh của Người Tiêu Thụ.
Can thiệp sớm với người vay tiền có nhu cầu trợ giúp: Nơi cho vay tiền phải nỗ lực nói chuyện với người vay
tiền không trễ hơn 36 ngày kể từ ngày trả trễ và thông báo người vay tiền nếu hiện có giảm bớt phần mất
mát không. Trong vòng 45 ngày, phải có bản thông cáo. Điều quan trọng nên nhớ là không bắt buộc phải giúp
đỡ giảm bớt sự mất mát đặc biệt. Nơi cho vay tiền, tuy nhiên, phải thông báo quý vị những chọn lựa hiện có
cho khoản nợ của quý vị. Những giúp đỡ gì hiện có sẽ tùy thuộc vào ngân hàng hoặc nhà đầu tư, cũng như
điều kiện trong hồ sơ vay tiền nguyên thủy của quý vị.
Một sự thay đổi quan trọng dành cho người tiêu thụ và người bênh vực người tiêu thụ là: Nơi cho vay tiền
hiện nay được quy định phải chỉ định người trợ giúp cho người vay tiền.
Thay đổi sẽ trợ giúp những người vay tiền: Vào thời điểm đưa thông cáo cho người vay tiền, nơi cho vay tiền
phải chỉ định người trợ giúp cho người vay tiền trả tiền trễ. Những nhân viên này phải được tiếp xúc qua
điện thoại để giúp đỡ người tiêu thụ. Họ phải có khả năng cung cấp cho người tiêu thụ đơn xin và thời hạn
tình trạng giảm bớt phần mất mát (thí dụ đơn xin sửa đổi). Người đó sẽ phải tiếp cận với tất cả tin tức do
người tiêu thụ cung cấp và sẽ bảo đảm rằng tin tức này sẵn sàng dành cho những người có trách nhiệm lượng
giá đơn xin trợ giúp.
Người tiêu thụ chỉ cần gửi tin tức và đơn xin trợ giúp một lần. Thông
thường người tiêu thụ được cho biết liên tiếp về việc gửi những tin
tức tương tự bị “mất”. Quy tắc mới quy định người đó có khả năng
soạn thảo hồ sơ trong vòng năm ngày và sẵn sàng hồ sơ này cho bất
cứ cơ quan nào phụ trách lượng giá đơn xin trợ giúp.
(Xin ghi nhớ: Những nơi cho vay tiền nhỏ hơn được miễn một số quy
tắc này cũng như chỉ định nhân viên giúp đỡ).

Hiện nay nơi cung cấp
dịch vụ được quy định
phải chỉ định người
trợ giúp cho

người vay tiền.
Phương Thức Giảm Bớt Mất Mát: Khi người vay tiền nộp đơn xin
sửa đổi, nơi cho vay tiền phải xác nhận việc này bằng văn bản trong
vòng năm ngày làm việc và cho người tiêu thụ biết, nếu đơn đầy đủ.
Nếu không đầy đủ, họ phải cho người tiêu thụ biết cần những tin tức nào khác. Họ phải giúp đỡ quý vị hiểu rõ
những giai đoạn mà quý vị cần áp dụng và giúp quý vị hoàn tất đơn xin. Nếu quý vị không được cho biết quý
vị cần bổ túc những tin tức nào, đơn xin được coi như hoàn tất.
Trong vòng 30 ngày, nơi cho vay tiền phải lượng giá đơn xin sửa đổi của quý vị. Nơi cho vay tiền phải cung
cấp cho người vay tiền quyết định bằng văn bản và giải thích lý do từ chối. Người vay tiền có quyền kháng
cáo.
Nơi cho vay tiền có thể không gửi cho quý vị thông cáo đối với việc tịch thu (foreclosure) nhà hoặc nộp đơn
thu nhà lại cho đến khi quý vị trả tiền trễ được 120 ngày. Mặc dù đã nộp đơn thu nhà lại, quý vị vẫn có thể
nộp đơn xin sửa đổi. Nơi cho vay tiền trước hết phải xác định sự hợp lệ xin sửa đổi của quý vị.
Công việc cung cấp căn bản cho ấn bản này được hỗ trợ do ngân khoản theo trợ cấp của Bộ Phát Triển Gia Cư và Vùng Độ Thị Mỹ Quốc. Thực
chất và những phát hiện của công việc được cống hiến cho công chúng. Tác giả và nhà xuất bản đơn phương chịu trách nhiệm về sự rõ ràng của
báo cáo và giải thích nội dung trong ấn bản này. Sự giải thích không cần thiết phản ánh quan điểm của Chính Phủ Liên Bang.

