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القائمين بخدمة القروض العقارية ) (Serviicersبدأ سرييان مفعولھا في 0
بالتماس للمساعدة بشأن تعديل
س
ن عندما يتعاملون مع أخطاء ناجمةة عن إعداد الفواتتير أو عندما تتقدمّم أسرة ما
التي يواجھھا المستھلكون
القرض.
معقولة من أجل
ة
طريق وضع سياسات ووإجراءات
ق
يكتب مككتب  CFPBأن ھذه القاعدة "تخااطب التزامات الققائمين بخدمة القرروض عن
عن خسائر الرھوون العقارية على االمقترضين المتعثثرين؛
تحقيق ببعض المرامي الممرسومة؛ وتقديم ممعلومات حول خخيارات التخفيف ع
القرض القادرين على إداء
صل مع موظفي القائم بخدمة ض
ضين المتعثرين بباستمرارية التواص
ووضع سياسات وإجراءاات لتزويد المقترض
خسائر الرھون الععقارية".
خيارات التخفيف عن خ
ت
وظائف معينة؛ وتقييم طللبات المقترضين للخيارات المتاحةة من أجل
بخدمة القروض إت ّباعھھا:
ة
ى القائمين
يتوجب على
تضع اللقاعدة الجديدة ح ّداً أدنى من المقااييس
ّ
ساب( معلومات حوول الدفعات المستتح ّقة والرسوم وممعلومات
جب أن يحتوي الببيان )كشف الحس
)الفوترة( :يج
فيما يتععلق بإعداد الفواتيير
ْ
ً
حين يمكن استخدام دفتر قسائم األقسااط للقروض
ض فضال عن المررشدين في شؤون اإلسكان .في ين
االتصالل الخاصة بالقائميين بخدمة القروض
القابل للتغيير.
ذات سعر الفائدة ب
تظم للقروض ت
ب على أساس منتظ
عطاء كشف حساب
ذات سععر الفائدة الثابتة ،إال أنه يتطلب إع
الفائدة .يجب أن يعطى اإلخطار في مدة أربعة أو خمسة أأشھر
.
ت تعديل أسعار اللفائدة :يعطى وقتتا ً إضافيا ً إلخطاررات تعديل
إخطارات
 120يوما ً( فيما ييخص
حلول التعديل األوول .يتطلب إرسالل اإلخطار في مددة شھرين إلى أرربعة أشھر )0-60
) 240-210يوما ً( قبل ح
ت اإلضافية.
التعديالت
ألقساط في نفس اليوم الذي
جب تقييد دفعات األ
ض ومبلغ دفع الققرض بكامله :يج
سط المدفوع فوراً لحساب المقترض
كشوف حساب تقييد القس
ّ
الدفعة بكاملھا
ة
قسط ويضعه في حسااب معلق ،ويجب عليه تقييد
المھا .يمكن للقائمم بخدمة القرض أأن يمسك أي دفعةة جزئية من ط
يتم استال
صيد دفع القرض بكامله على
القرض مھلة سبعة أياام عمل لتزويد رص
ئمون بخدمة ض
بمجرد ااستالم بقية الدفعةة لتغطية المبلغ بككامله .يعطى القائم
ب مثل ھذا الطلب منھم خطيا ً .
صحيح عندما يُطلب
نحو صح
يعطيه المستھلك فيھا إإثباتا ً بتأمين مالك البيت.
ه
الت التي ال
خدمة القرض شرا ء تأمين في الحاال
ي :يمكن للقائم بخ
وضع تأأمين بشكل جبري
ً
إخطارين في مدة
ن
صلحة الدائن في العقار .يجب أن يقدم القائم بخدمة القرض
وعادة ،يكون ثمن مثل ھھذا التأمين باھظا .يحمي التأمين مص
الثاني تقديراً بالتكلفة ممحسوبا ً بحسن نيّةة .وفي حال
ي .يجب أن يتضممن اإلخطار ي
ضوع بشكل جبري
 45يومما ً قبل تقاضي أجوور التأمين الموض
غضون 15
شكل جبري في غ
ستھلك بشراء التأممين وتقديم التوثيققات ،فيجب على القائم بخدمة القررض أن ينھي التأممين الموضوع بش
قيام المس
ّ
ستحقه المقترض اللناجم عن أي تداخخل في التغطية .
يوما ً ورر ّد المبلغ الذي يست
عن معلومات
ظمة الجديدة إجرااءات جديدة حول كيفية مناولة طلببات االستعالم ن
على طلبات االستتعالم :تعطي األنظ
حسم األألخطاء واإلجابة ع
معلومات .
ت
ض مھلة  5أيام إلقررار استالمھم لشككوى أو طلب استععالم عن
أو الشكااوى بشأن األخطااء .يُعطى القائموون بخدمة القرض
خطيا ً أنھم لم يكتشفوا خطأ .إذا قمتم بط
الم المستھلك ي
 45يوما ً لتصحيحح خطأ ما أو إعال
يُعطى اللقائمون بخدمة الققرض مھلة 5-30
طلب
ض أن يعطيكم مثلل ھذه المعلومات في غضون  45-30يوما ً .
ت ،فيجب على الققائم بخدمة القرض
معلومات
لالمتثال باألنظمة الجديدةة .ومن
ل
سياسات خدمة الققروض العقارية :يجب أن يضع اللقائمون بخدمة الققروض العقارية إإجراءات
وضع س
بكل رھن
جالت متعلقة ل
ص للمستھلكين ھو شرط يفرض ععلى القائمين بخدممة القروض العقاررية االحتفاظ بسج
على وجه الخصوص
المھم عل
جالت بطريقة يمككن تنظيمھا في مللف في غضون  5أيام عمل.
عقاري لمدة أقصاھا سنةة واحدة بعد سداد القرض أو نقله .يجب صيانة السج
.(Consum
mer Financial Protection
P
ى مع مكتب حمايةة المستھلك للشؤوون المالية )Bureau
ك أن يودع شكوى
ى :يحق للمستھلك
الشكاوى

ّ
التدخل المبكر مع المقترضين الذين يتطلبون مساعدة :يجب على القائمين بخدمة القروض العقارية أن يبذلوا جھداً للتحدّث مع المقترض
ّ
ّ
في مدة ال تزيد عن اليوم  36من تعثر السداد وأن يبلغوا المقترضين ما إذا كان ھناك خيار متاح لتخفيف الخسارة .وفي غضون 45
يوما ً ،يجب تقديم إخطار خطي في ھذا الشأن .ومن المھم أن تتذ ّكروا أنه ال يجب إعطاء مساعدة معينة بالتحديد من أجل تخفيف الخسارة.
ومع ذلك ،يجب على القائم بخدمة القرض العقاري أن يعلمكم عن أي خيارات متاحة لقرضكم .وسوف تعتمد المساعدة المتاحة على البنك
أو المستثمر ،فضالً عن أحكام مستندات قرضكم األصلي ومدته الزمنية.
من أھم التغييرات التي يجب على المستھلكين والداعين معرفتھا أنه :يُفرض على القائم بخدمة القرض العقاري اآلن تعيين موظفين
لمساعدة المقترض .
التغييرات التي سوف تساعد المقترضين :في الوقت الذي يعطى فيه اإلخطار إلى المقترض ،يجب على القائم بخدمة القرض العقاري
ّ
متعثر .يجب أن يكون متاحا ً الوصول إلى ھؤالء الموظفين عبر الھاتف من أجل مساعدة المستھلك .ويجب أن
تعيين موظفين لمقترض
يكونوا قادرين على تزويد المستھلك بوضع أي طلب لتخفيف الخسارة )على سبيل المثال التماس للتعديل( واألطر الزمنية .وسيكون
لھؤالء الموظفين سبل الوصول إلى كافة المعلومات التي يقدمھا المستھلك وسيحرصون أن تكون ھذه المعلومات متاحة إلى الجھات
المسؤولة لتقييم االلتماس للمساعدة.
ال ينبغي على المستھلك إال أن يرسل المعلومات وطلب المساعدة مرة واحدة فقط .غالبا ً
ما يُقال للمستھلك أن يرسل نفس المعلومات مراراً ألنھا أصبحت "ضائعة" .تفرض
األنظمة الجديدة أنه يجب أن يكون الموظفين قادرين على إيداع مثل ھذه المعلومات في
ملف في غضون خمسة أيام وإتاحتھا إلى أي قسم متخصص في تقييم االلتماس
للمساعدة.

يُفرض اآلن على القائم بخدمة
القرض العقاري أن يخصص
موظفين لمساعدة المقترض.

)يُرجى المالحظة :تعفى الشركات الصغيرة القائمة بخدمة القروض العقارية من بعض
ھذه األنظمة وتعيين موظفين مكرسين لھذا الغرض(.
إجراءات تخفيف الخسارة :عندما يقدم المقترض طلبا ً للتعديل ،يجب أن يقرّ القائم بخدمة القرض العقاري باستالم ذلك الطلب خطيا ً في
غضون خمسة أيام عمل من استالمه له وأن يعلم المستھلك أن طلبه مقدما ً بشكل كامل .وإذا كان الطلب مقدما ً بشكل ناقص ،فيجب إعالم
المستھلك بالمعلومات األخرى المطلوبة .ويحب عليھم أن يساعدونك على فھم الخطوات الواجب اتخاذھا وتعبئة الطلب بشكل كامل .وإذا
لم يُقال لك أنه يتوجّ ب عليك تزويد معلومات إضافية ،فيعتبر ھذا أن طلبك مقدم بشكل كامل.
وفي غضون  30يوماً ،يجب أن يقيّم القائم بخدمة القرض العقاري التماسك للتعديل .ويجب عليه أن يعطي المقترض قراراً خطيا ً مع
شرح لرفض الطلب .لدى المقترض حق االستئناف.
ال يجوز للقائم بخدمة القرض العقاري أن يعطي إخطاراً بشأن الحبس العقاري ) (Foreclosureأو يودع ذلك إال بعد أن تكون متعثراً
عن الدفع لمدة  120يوما ً .حتى ولو تم إيداع الحبس ،فال يزال يحق لك أن تقدم التماسا ً للتعديل .يجب على القائم بخدمة القرض العقاري
أن يتخذ في بادئ األمر قراراً حول أھليتك للتعديل.
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