GIẤY ỦY QUYỀN CHO BÊN THỨ BA ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN
và THỎA THUẬN ĐẠI DIỆN HÀNH ĐỘNG
Hướng dẫn: Khi muốn chia sẻ thông tin trong hồ sơ của mình, tất cả các Bên vay phải hoàn thành biểu mẫu này. Sau
khi điền xong, quý vị có thể tải các văn bản lên tệp MRP đang mở của mình để chuyển thành các tài liệu khác hoặc gửi
qua email info@camortgagerelief.org. Hãy đảm bảo điền đủ thông tin (các) tên Chủ sở hữu nhà và Số của Chương
trình hỗ trợ vay trả góp mua nhà (MRP).
Tôi/Chúng tôi, những người ký tên dưới đây _______________________________________________________________
Tên
Số MRP
(Người
Ủy quyền cho
đại diện), để lấy và cung cấp thông tin và nộp đơn của tôi/chúng tôi cho Công ty hỗ trợ người mua nhà California.
(CalHRC), liên quan đến ngôi nhà của tôi/chúng tôi tại:
.

địa chỉ, thành phố, bang, mã bưu chính
Giấy ủy quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc:
(ký tắt chữ đầu tên mình vào mỗi mục mà quý vị đồng ý cho phép người đại diện được ủy quyền thực hiện)
_____ Có thể nhận bất kỳ/toàn bộ thông tin trên đơn của tôi
_____ Có thể thay mặt tôi cung cấp thông tin cho chương trình

______ Có thể thay mặt tôi/chúng tôi để nộp đơn
______ Chỉ có thể thực hiện:____________

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc ủy quyền này là tự nguyện và tôi/chúng tôi có thể thu hồi lại sự ủy quyền này vào bất kỳ lúc
nào bằng cách nộp một văn bản yêu cầu.

Người đại diện được ủy quyền/Người nhận thông tin:
Tên viết hoa

Tuổi

Mối quan hệ
với chủ nhà

Chữ ký

Số điện thoại

Địa chỉ

Bang

Thành phố

Mã Bưu
Chính

Nếu là Luật sư, biểu mẫu này sẽ được coi là không hợp lệ nếu không điền mã số hợp lệ tại Luật sư đoàn Tiểu bang California.
Mã số Luật sư đoàn Tiểu bang California:
Tên Công ty Luật:
Việc ủy quyền này có hiệu lực khi CALHRC nhận được và chấp thuận Giấy Ủy Quyền Cho Bên Thứ Ba Để Cung Cấp Thông
Tin và Thỏa Thuận Đại Diện Hành Động. Việc ủy quyền này sẽ còn hiệu lực cho đến khi CALHRC nhận được văn bản thông
báo bằng việc ủy quyền không còn hiệu lực. Việc hủy bỏ việc ủy quyền này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến các hành
động đang được thực hiện trong khi ủy quyền có hiệu lực. Người đại diện được ủy quyền xác nhận rằng bà ấy/ông ấy không
tính phí các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người nộp đơn. Bằng chữ ký của mình, người đại diện được ủy quyền và người vay
tuyên bố theo hình phạt về tội khai man theo luật pháp của tiểu bang California rằng những điều trên là đúng và chính xác.
Người đại diện được ủy quyền:
Bên vay:
Bên vay:

Chữ ký

Chữ ký
Chữ ký

Giấy Ủy Quyền Cho Bên Thứ Ba Để Cung Cấp Thông Tin
và Thỏa Thuận Đại Diện Hành Động

Ngày tháng:
Ngày tháng:
Ngày tháng:

Được lập ngày 03/22

