
PAHINTULOT PARA SA THIRD PARTY 
PAGLABAS NG IMPORMASYON at PAGPAYAG NA 

KUMILOS BILANG KINATAWAN 

Mga Tagubilin: Dapat kumpletuhin ng lahat ng mga Nanghihiram na gustong magbahagi ng kaalaman sa kanilang file ang form na ito. Maaaring 
i-upload ang mga nakumpletong dokumento sa iyong bukas na MRP file sa ibang mga dokumento, o i-email sa info@camortgagerelief.org. 
Tiyaking isama ang (mga) pangalan ng Homeowner at Numero ng Mortgage Relief Program (MRP). 

 Ako/Kami, ang nakapirma sa ibaba _______________________________________________________________________________, 
(Mga) Pangalan   MRP Numero 

Sa pamamagitan nito ay pinahihintulutan si__________________________________________________________(Kinatawan), upang makakuha at 
magbigay ng kaalaman at isumite ang aking aplikasyon tungkol sa aking/aming California Homeowner Relief Corporation (CalHRC) file na may 
kaugnayan sa aking/aming tahanan na matatagpuan sa: 

. 
Address ng Kalye, Lungsod, Estado, Zip Code 

Kasama sa pahintulot na ito, ngunit hindi limitado sa: (lagyan ng inisyal ang bawat bagay na pinahihintulutan mong gawin ng iyong   kinatawan) 
________ Maaaring makatanggap ng anuman/lahat ng  Maaaring mag-file ng aplikasyon sa ngalan ko/namin __________________

________ Maaaring magbigay ng kaalaman sa ngalan ko sa  Ma aari la  mang gawin:  _____________________

Nauunawaan ko/namin na ang pahintulot na ito ay kusa at maaari ko itong bawiin anumang oras sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan sa 
pamamagitan ng pagsulat. 

Pinahintulutang Kinatawan / Tatanggap ng Kaalaman: 
I-print ang 
Pangalan 

Edad Relasyon sa 
May-ari ng 
Bahay 

  Lagda  Numero ng 
telepono 

 Address ng Kalye  Estado 

Lungsod Zip Code 

Kung ikaw ay isang Abogado, ang form na ito ay hindi wasto nang walang wastong numero ng California State Bar. 

CSBN:     

Pangalan ng Law Firm: 

Ang pahintulot na ito ay mabisa kapag ang nilagdaang Pahintulot para sa Third Party na Paglabas ng Kaalaman at Pagpayag na Kumilos sa Ngalan ng 
Nanghihiram ay natanggap at pinagtibay ng CALHRC. Ang pahintulot na ito ay mananatiling may bisa hanggang sa masabihan ang CALHRC sa 
pamamagitan ng pagsulat na ang pahintulot na ito ay wala nang bisa. Ang pagwawalang-bisa ng pahintulot na ito ay hindi magkakaroon ng anumang 
epekto sa mga pagkilos na ginawa habang ang pahintulot na ito ay may bisa. Kinikilala ng Pinahintulutang Kinatawan na siya ay naniningil sa (mga) 
aplikante nang walang bayad para sa paglilingkod o tulong. Sa pamamagitan ng lagda, ipinapahayag ng kinatawan at nanghihiram sa ilalim ng parusa 
ng pagsisinungaling alinsunod sa mga batas ng Estado ng California, na ang nabanggit ay totoo at tama. 

Pinahintulutang Kinatawan:  __________________ 
 Lagda  

Nanghihiram: ______________________  
 Lagda  

Petsa:  __________________ 

Nanghihiram: ______________________  
   Lagda  

 Petsa: Petsa: 
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