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حقو ق قا نونی بدهکا ران :راهکارهای مقا بله با موسسات مطا لبا تی یا
Collection Agency
موسسات مطالبا تی مرتبا به من زنگ می زنند .چه با ید بکنم؟
مطالعه نشریات زیر به آشنایی با حقوق قانونی شما درمقابل اقدامات موسسات مطالباتی کمک می کند.
اگرموسسه مطالباتی شما را تحت تعقیب قانونی قرارداده و یا حکم قانونی علیه شما دارد می توانید به
نشریه "حقوق بدهکاران دردادخواهی"
و یا به نشریات متعددی که در زمینه "پاسخ به دادخواهی موسسات مطالباتی" تهیه شده
How to Answer a Lawsuit for Debt Collection
و یا "چگو نگی مصون داشتن اموال شخصی " را مطا لعه کنید.
How to Claim Personal Property Exemption
کلیه این نشریات را می توانید از طریق سامانه اینترنتی زیر جستجو نمایید:
www.Washington Law Help.org

موسسه مطا لبا تی یا  Collection Agencyچیست؟
درقوانین فدرال و هم چنین قوانین ایالت واشنگتن ،تعریف "موسسه مطالباتی" عبارت است از محل کسب،
شرکت یا سازمانی که هدف اصلی آن مطالبه قروض از بدهکاران است .این تعریف شامل ادارات تامین
اعتبارو مطالبه قروض موسساتی که ضمن انجام امورمالی خود کارت اعتباری صادر کرده و امور
مربوط به مطالبه قروض موسسه را نیز انجام می دهند نمی شود .زیرا هدف اصلی این نوع موسسات
مطالبه قروض نیست.
مثا ل :فروشگاه های بزرگ ،نمایندگی های فروش اتومبیل و یا بانک هایی که کارت اعتباری صادر
می کنند و از بدهکاران طلب خود را مطالبه می کنند ،دارای بخش های اداری خاصی برای انجام این قبیل
امورهستند اما هیچکدام جزو موسسات مطالباتی به شمار نمی روند زیرا کار و حرفه اصلی این موسسات
جمع آوری وام نیست.

وکالیی که شغل اصلی آن ها مطالبه و وصول پول از بدهکاران می باشد را "مامور وصول بدهی
طلبکاران" می خوانند و آن ها باید از قوانین فدرال تبعیت نمایند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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قوانین فدرال وهم چنین قوانین ایالت واشنگتن درشرایط درگیری بدهکاران با موسسات مطالباتی از
بدهکاران حمایت می کنند.
قوانین ایالت وا شنگتن دراین زمینه " قا نون موسسه مطالباتی" ( سی آآ) )(CAA
“ ) Collection Agency Act (RCW 19.16.100و"قا نو ن حما یت از مصرف کنند ه "
 )CPA) 9 RCW 19.86.010خوانده می شود .قا نو ن فد رال را " رعا یت ا نصا ف در مطا لبا ت
وام" ) The Fair Debt Collection Practices Act ( FDCPA) (15.U.S.C1962می خوانند .شما
می توانید جزئیات این قوانین را ازطریق کتابخانه های محلی و یا کا مپیو تر پیدا کنید.
مو سسه مطالبا تی چه با ید کند؟
مو سسه مطا لبا تی موظف ا ست با شما کتبا د رمو د وام تما س بکیرد.نا مه آ نها با ید حا وی ا طالعا ت
خا صی با شد  .ا گردرا بتدا تلفنی تما س گر فتند ،ا صرا رکنید با نا مه تما س بگیر ند .
ا و لین نا مه مو سسه مطا لبا تی با ید شا مل مطا لب ز یر با شد:








نا م و نشانی محل موسسه
میزا ن وام ،ا صل وام و یکا یک اضا فا ت وام از قبیل بهره ،و سا یرهز ینه ها
نا م ,وا م د هنده شما
جمله ای مبنی براین که اگرحد ا کثرطی مدت  30روز پس از دریافت این نامه ا ختال ف
نظرخود درمورد این مطالبه را اعالم نکنید موسسه مطالباتی فرض بر این خواهد داشت که
بدهی شما محقق است.
شرحی مبنی برا ینکه اگرطی  30روزپس از دریافت نامه با موسسه تما س بگیرید ،نا م
اعتبار دهنده را (اگر خود موسسه نباشد) اعالم خواهد نمود.
جمله ای مبنی براین که اگر طی  30روزپس ا زدریافت این نا مه کتباعدم قبو لی خود در
ار تباط با وام مزبوررا اعال م نما ئید ،موسسه مطالباتی مدارک ثا بت کننده وام رابا پست
برا یتا ن ا ر سال خوا هد دا شت

درتمام مکاتبات موسسه مطا لبا تی با ید قید شود که هد ف آن ها بازپس گرفتن وام ذ کرشده
بوده و ازکلیه اطالعاتی که از شما می گیرند فقط برای دسترسی به منظورخود استفا ده خواهند
نمود.
ا گروام د ریا فتی برای پردا خت امورپز شکی با شد ،نا مه مو سسه با ید شا مل مطا لب زیربا شد:




حق قا نو نی شما برای در خوا ست شما ره حساب وام مز بور.
شما قا نونا حق د ا ر ید تا ریخ آ خر ین پرد ا خت خو درا درخواست نما یید.
شما قا نو نا حق دا رید موا رد زیررا طی نا مه ای در خواست نمائید
* اسم و آ د رس پرد ا خت کنند ه وا م پز شگی.
*تا ر یخ ها ی در یا فت خد ما ت پز شگی.
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* نوع خد ما تی را که به حسا ب شما گذا ر د ند
* ا صل مبلغ وا م بد و ن بهره.
* تغیرا تی که وام در نتیجه پردا خت های شما و یا د یگر ا ن پیدا نمو ده ا ست.
* میزا ن بهره و سا یر هز ینه های مر بو ط به وام  ،و
* ا ین مطلب که آ یا شما مشمو ل دریا فت کمک ها ی ما لی ازمو سسات خیریه شده بودید و
مبا لغی در این مو رد پر د ا خت شده است؟
مو سسه مطا لبا تی تا  180روز پس ا زدر یا فت اطال عا ت مربوط بوا م مر بوط به بیما ر ی شما را
با طال ع مر ا کز ا عتبا ر ی نمیر سا ند.
برا ی آ شنا ئی به ا ستفا د ه از کمک های خیریه به منظور پردا خت هز ینه بیما رستا ن به سامانه
ا ینتر نتی  WashingtonLaw.Help.orgمرا جعه کنید
ا گر من خود را بد هکا ر ند ا نم ،چه با ید کرد؟
در صورت قبول ند ا شتن این ادعا شما با ید ظر ف  30روزپس ا زطلبکا ری  ،کتبا ادعا ی آ نها را رد
نما یید .مو سسه مطا لبا تی پس ا زد ریا فت اعترا ض کتبی شما مادا میکه دال یل مثبتی برا ی ا دعا ی
خود ندا رد با ید ا زهرگو نه تما سی با شما تا زما ن دریا فت ا طالعا ت ییشترخود د ا ری نما ید .
چند کپی ا زنا مه ا رسا لی به مو سسه مطالباتی را نزد خود نگاه د ا رید .د ر صو ر ت ا مکا ن نا مه را
با پست سفا رشی همرا ه با کا رت اعال م و صول پست نما ئید .فر م شما ر ه  1مرا حعه شود








مثا ل ها ئی از اختالف نظر در مورد وام:
هرگونه بی ا طال عی از این وام و یا میزان آ ن
این وام را قبال بازپرداخت نمو ده اید
شما دا را ی کوپن پزشگی بودید.طلبکا رمی با یستی صورت حسا ب را بسا زما ن کمک ها ی
پز شگی ا یا لت و ا شنگتن ا رسا ل مید ا شت.
شما دربیمارستان بستری شده بوده و به اطالع بیمارستان رسانده بودید که قدرت پرداخت
هزینه بیمارستان را ندارید .بیما رستا ن می با یست پرداخت هزینه ها ی شما را ا ز محل
امورخیریه خود در نظر میگر فت.
اعتقاد دارید که وام دریافتی شما مشمول مرورزمان شده است (برای اطالعات بیشتربه قسمت
زیر توجه کنید)
محد ودیت زما نی چیست ?What does “Time- Barred ” Mean
موسسات مطالباتی فقط در یک محدوده زمانی معین که ( (Statute of limitationsمینا مند
میتوا ند مطالبه بازپرداخت نمایند .اگر مطالبه وام خارج از این مدت زمان معین باشد ،مشمول
محدودیت زمانی شده و از اعتبار ساقط است ،دیرشده و موسسه مطالباتی نمی تواند ادعایی برای
مطالبه قرض داشته باشد.
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مدت این محدودیت زمانی بستگی به شرایط قبولی وام و نوع مطالبه آن دارد .اغلب تقاضاهای
بازپرداخت وام هایی که بر اساس موافقتنامه های کتبی استوار بوده و موعد بازپرداخت آن ها
فرارسیده باشد ،بر اساس قانون ایالت واشنگتن در محدوده زمانی شش سا له  ،از زما نیکه در
باز پرد اخت وفقه حا صل شده با شد ( معمو ال ا ز زما نی که قسطی را پر د ا خت ننمو ده
اید)قرار می گیرند ،اما وام هایی که بطور شفاهی منعقد شده و بسررسید خود رسیده باشند دارای
یک محدوده زمانی سه سا له هستند.
اگرقسطی رادرمد ت محد وده زما نی پردا خت نما یید ،تاریخ ابتدای محد وده زمانی عقب میا فتد.
بعبا رت د یگرا قد ا مات قا نو نی وام دهنده شش سال و یا سه سا ل دیگر( با تو جه به نوع وا م)
اززمان این پرد ا خت عقب میا فتد
ولی ا گرقسطی را بعد ا زگذ شت محدوده زمانی پردا خت نما ئید ،این پرداخت تاریخ شروع
محدوده زمانی را تغیر نمیدهد.
مثا ل
 -1ا گر پایان محدوده زمانی وامی روز  15ماه سپتامبر سال  2019باشد (شش سال پس ازوفقه
درپرداخت نمودن قسط)  ،بدهکاردرتا ریخ 15آ گست سال  2019قسطی را پرداخت نما ید.
محد وده زمانی وام دهنده ویا موسسه مطا لبا تی برای ا قدا ما ت قا نو نی شش سا ل دیگر
اززما ن عدم پردا خت قسط بعد ا ز  15آ گست  2019بعقب میا فتد
 -2اگر  15سپتا مبر 2019آخرین فر صت برای شروع ا قدامات قانونی بمنظو رمطالبه وام
کارت اعتباری باشد ،ووام دهنده یا مو سسه مطا لبا تی ازاین فر صت ا ستفا ده ننمو د ه با شند
و بدهکار در  30سپتا مبر پر د ا خت نما ید ،فر صت وام د هنده ویا موسسه مطا لبا تی
منقضی شده و نمیتواند اقدا م قا نو نی برای مطا لبه وام نما ید.
آیا می توانم از تماس موسسه مطالباتی با خود جلوگیری کنم؟
غا لبا .بر ا سا س قا نون رعا یت ا نصا ف درمطا لبا ت وام
The Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA),
شما می توانید کتبا از موسسه مطا لبا تی درخواست نما یید که با شما تما س نگیر ند .آن ها فقط
در موارد زیر می توا نند با شما تماس بگیرند که بگویند:
 د یگر تما سی با شما نخو ا هند دا شت
 قصد دارند ا ز طریق دادگاه و دادخواهی با شما تما س بگیر ند
 مقروض هم که با شید این قانون شامل حال شما خواهد شد.
در خو ا ست کتبی من به موسسه مطا لبا تی با ید شا مل چه مطا لبی با شد؟
مطا لب ذیل با ید در آن نوشته شود:
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نام و نشانی شما.
در صو ر ت و جود ،شما ره حسا بی که در نا مه مو سسه مطا لبا تی آورده شده است.
تا ریخ روز
شرحی مبنی برا ینکه با شما با تو جه به قا نون رعا یت ا نصا ف درمطالبات وام رفتار
میشود ))FDCPA
تذ کر این مطلب که شما خوا هان متو قف شد ن تما س تلفنی  ،کتبی و یا هر دو هستید
به فرم شما ره  #2مر ا جعه شود .یک کپی یارونو شت از این نا مه را نزد خود نگهدارید ونا مه
ا صلی را به مو سسه مطا لبا تی و یک کپی ا زان را به وام د هنذ ه با پست ا رسا ل د ا رید .نا مه
ها را با پست سفا رشی و کار ت ا عال م و صول ویا ا ز طریق رد یا بی و سیله اینتر نت ارسال
د ا رید.مد رک ا عال م و صو ل و یک کپی ا زنا مه خود را نزد خود نگا ه دا ر ید .اگر موسسه
مطالباتی بعد ازدریافت نامه شما بازهم به غیر از دو مورد باال با شما تماس بگیرد .آنها از قانون
 FDPCAتخلف نموده اند وشما می توانید برای جبران ضررو زیان ما لی و کارمزد وکیل ،اقامه
دعوی و از آن ها شکایت کنید .ا لبته این ا قدام ازپی گیری موسسه مطا لبا تی علیه شما جلو گیری
نخواهد کرد و فقط موجب جلوگیری تماس های تلفنی و کتبی آن ها با شما خوا هد شد.

قانون درمقابل موسسه مطالباتی از چه نوع اموال و درآ مدی حمایت می کند؟
در آ مد هایی که قا بل توقیف نیستند عبا رتند از :
 حقوق پرداختی سازمان تا مین اموراجتما عی









کمک هزینه های پرداختی سازمان تامین امور اجتماعیSSI
مزا یای ارتشی های بازنشسته
پرداخت های کوتاه مدت برای خانواده های نیازمند )(TANF
کمک های دریافتی مربوط به هزینه اطفال
اغلب حقوق های بازنشستگی ( شخصی -فدرال و خدمات دولتی)
پرداخت های سا زمان کمک به بیکا ران
Unemployment Compensation
وام دا نشجو ئی فدرال

بر خی از د ستمز د ها هم معا ف هستند :ما نند وامی که برا ی مصر ف گر فته شده با شد
 35برابرحداقل مزد فدرال ویا  %80مزدخا لص جا ری شما،هر کد ام که بیشتربا شد
(مزد خا لص برابراست باکل دریا فتی منهای مالیا ت ها ،پردا خت ها ی سا زمان امور
معا فیت های متفا وتی برای ما لیات ها ،کمک هز ینه فرزند ،برای پدر وما د ری که از هم
جدا شدند ،هم چنین قضاوت های مربوط به وام شخصی تحصیلی ودستورهای دیگر
دادگا هی برای وام های مصرفی وجود د ا رد که دربا ال بآ نها اشاره نشده است
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در این مورد به نشر یه ما "بدهی را که نمیتوان ازدرآ مد شما( بصورت قا نو نی) بر دا شت
نما یند "مرا جعه کنید
ا گر در آمد شما از پرداخت کمک هزینه اوال د معاف است ،این موضوع را کتبا به اطال ع موسسه
مطالباتی برسانید .یک رونوشت از این نامه را هم نزد خود نگهدارید.
مثا ل :درصورتی که تنها درآمد شما ،حقوق دریافتی از سازمان تامین اجتماعی باشد که از مالیات معاف
است ،این مطلب را نیز در نامه خود به موسسه مطالباتی اضافه نمایید .این مطلب باید درتمامی مکاتبات
شما با موسسه مطالباتی گنجانده شود( .مثال :در متن نامه تقاضای "قطع ارتباط " ،نا مه ای که در آن از
مئو سسه مطالبا تی درخواست نموده اید از این پس با شما ارتباطی نداشته باشد).
ا لبته این مسئله دفاعی درمقا بل مطا لبه اصلی به شمار نمی رود .اما به اطالع موسسه مطالباتی
می رساند که درآمد شما از پرداخت کمک هزینه فرزندان معاف است .اگر آ ن ها شما را به دادگاه ببرند
ومو فق شوند که ازدرآ مد شما که ازبردا شت معا ف شده بردا شت نما یند ،شما می توانید با حکم معا فیت
خود از آن ها شکایت نمایید و پو ل خود را پس بگیر ید

اموال شخصی ذ یل را نمی توا نند ازشما بگیر ند:





 125,000د الر پردا خت شده ازوا م منزل
اتوموبیل شما اگرقیمت متعا د لی دا شته با شد
لوا زم شخصی شما  ،تا حد متعا د لی ا ز نظر قیمت
تلفن همراه،کا مپیو ترشخصی ،و دستگاه چا پ آن

اگر وام د هنده ویا مو سسه سعی به برداشت ازدرآمد ویا اموا ل شخصی شما را دارند ،
برای را هنما ئی به جلو گیری ازآن ازطر یق آدرس سامانه
 WashingtonLawHelp.orgدر How to claim Personal Proper Exemptions
آنرامطالعه کنید.
 .چه ا قد ا ما تی غیر قا نو نی هستند؟
قا نو ن موسسه مطا لبا تی ایا لت وا شنگتن The Washington Collection Agency Act
و قا نون رعا یت ا نصا ف در مطا لبا ت وام فد را ل
 Fair Debt Collection Practices Actا یجا د مزا حمت ،بیا ن مطا لب غیرحقیقی،
گمراه کننده و غیرمنصفانه از طرف موسسات مطالباتی را ممنوع کرده اند .چنانچه معتقد ید
یک موسسه مطالباتی بی جهت برای شما ایجاد مزاحمت کرده و یا شما را گمراه نموده است
می توانید آن ها را به دادگاه ببرید .شما می توانید کلیه هزینه های وارده و کارمزد وکیل را از آن
ها بگیرید .برخی از نمونه های تخلف به شرح زیر می باشد:
 موسسه مطا لبا تی تهد ید ویامبا درت به افشای مقروض بودن شما به کارفرما یا همسایه های
شما کرده باشد
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موسسه مطا لبا تی درساعات غیرمجاز به شما تلفن بزند .طبق قانون فدرال از ساعت  9شب تا
سا عت  8صبح و طبق قانون ایالت واشنگتن ازساعت  9شب تا  7:30صبح ساعات غیرعادی
و غیرمجازشناخته می شود.
مو سسه مطا لباتی شما را تهد ید به انجا م عملیا ت غیر قانونی مانند برداشت مستقیم از محل
پول پرداختی سازمان تامین اجتماعی و یا سایر اموالی که برداشت از آن ها غیرقانونی
محسوب میشود و یا به زندان انداختن کرده است
ارتباط طلبکار با شما و یا فرد دیگری در منزل شما به صورتی تهدید آمیز ،آزاردهنده و
ارعاب کننده برای معذ ب کردن شما صو ر ت میگیرد.
طلبکار بیش از سه بار درهفته با شما و یا همسرتان تماس تلفنی بگیرد
طلبکاربه منظورارعاب شما ا خطا رها ئی را دولتی و پراهمیت و فوری قلمدا د نموده وآ ن ها
را با پست خیلی فو ری بر ای شما ارسال نموده است.
تقا ضای طلبکاربرای دریا فت چک مدت داربه تاریخ آ ینده یا تهد ید شما به تعقیب جنائی.
طلبکا ر چک مد ت داری را پیش از تاریخ نوشته شده روی چک به حساب بگذارد.
عمل طلبکار درقبول چک مدت دار تخلف از قانون می باشد مگر اینکه طلبکار شما را در
مدت زمان سه تا ده روز پیش از به حساب گذاشتن چک در جریان بگذارد.
اگربه باور شما موسسه مطا لبا تی نسبت به حقوق قانونی شما تخلف نموده و یا یک موسسه
مطالباتی برای وامی که ندارید برعلیه شما اقامه دعوی نموده است ،به یک و کیل مراجعه کنید.
سازمان ها ئی رسید گی به تخلفات مر بوط به قا نو ن رعا یت ا نصا ف در مطا لبا ت
وام و قا نو ن مو سسه مطا لبا تی وا شنگتن
“Fair Debt Collection Practices Act & The Washington Collection Agency
” Actبشر ح زیر میبا شند:

دا د ستا نی ا یا لت و ا شنگتن
قسمت حما یت مصرف کننده
Washington State Attorney General
Consumer Protection Division
800 5th Ave., Suite 2000
Seattle, WA. 98104-3188
تلفن1-800-551-4636:
شکا یت ازطریق اسا ما نه

www.atg.wa.gov/file-complaint

Federal Trade Commission
915 second Avenue, Room
2806
Seattle, Washington 98174
شکا یت ازطریق سامانه
Ftccomplaintassistant.gov

اداره کسب مجوز
Department of Licensing
Collection Agency Board
PO Box 9034 Olympia, WA
98507-9034
تلفن800-451-7985:
فکس360-750-6699:
نشانی اینترنتی
Email: BLS@dol.wa.gov

مطمئن شوید که مدارک کامل ،دقیق و محکمی برای ا ثبا ت تخلف موسسه مطالباتی دا شته با شید .اگر
درآمد شما ازپردا خت کمک هزینه اوالد معاف است  ،این موضوع راکتبا با طالع موسسه مطا لبا تی
برسانید .
چه کارهایی را می توانم شخصا انجام بدهم؟
دقت نما ئید که حتما دال یل محکمی برا ی تخلف مو سسه مطا لبا تی دا شته با شید .در این صورت:
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محل مشخصی را فقط برای گرد آوری ونگهداری تمام مکاتبا ت موسسه مطا لبا تی با پا کت
آ نها اختصا ص دهید
درد فترچه مخصوصی تمام مکالمات با موسسه مطالباتی  ،تاریخ  ،ساعت این مکالمات ونام
تلفن کننده و افرا د دیگری که بآ ن ها ا ر تباط دارد را یادداشت کنید .
ا گر اطالع پیدا کردید که موسسه مطالباتی با شخص دیگری هم درمورد شما تماس گرفته،
بهمین صو رت تمام ا طال عا ت را یا د ا شت نما ئید.
ا گر به دلیل این درگیری ها با موسسه مطالباتی تحت فشارهای روحی ،جسمی یا روانی قرار
گرفته اید به پزشک و یا روانکاو مراجعه نموده و او را کامال درجریان مشکل خود قرار دهید





درصورت نیاز به کمک قانونی چه کنم؟
درخواست کمک آنالین با CLEAR*OnLine nwjustice.org/get-legal-help
یا


با شماره تلفن  1-888-201-1014با  CLEARتما س بگیر ید.

 CLEARمرکزدریافت اطالعات و راهنمایی تلفنی در ایالت واشنگتن است که افراد کم درآمدی
که نیاز به کمک های قانونی در امورمدنی دارند را به دفاترحقوقی راهنمایی می کند.




برای تماس تلفنی با مرکز  CLEARدر خارج ازمنطقه  King Countyبین ساعات
 9:15صبح تا  12:15نیمه شب در روزهای کاری با شماره تلفن 1-888-201-1014
تماس بگیرید.
در منطقه  King Countyبین ساعا ت  8صبح تا  6بعد از ظهردر روزهای کاری با
شماره  211تما س بگیرید .شما هم چنین می توانید با شماره تلفن (206) 461-3200
ویا به شماره تلفن رایگان ) 1 -877-211- WASH (9274زنگ بزنید ویا ازطریق
سامانه اینترنتی  www.resourcehouse.com/win211/. ، 211تماس بگیرید.

اشخاص  60سال به باال :سالمندان و اشخاص  60سال به باال با هردرآمدی می توانند

با تلفن مخصوص سینیورها CLEAR*Srبا شما ره  1-888-387-7111تماس
بگیرند .امکان دا رد که حدا کثردا را ئی مطرح شود ..درمنطقه کینگ کا نتی
 King Countyبزرگ سا ل ها می توانند با شما ره  211تما س بگیرند.
نا شنوایان و افرادی که خو ب نمی شنوند ،هم چنین افرادی که دچار لکنت زبان هستند میتوانند
با CLEARیا 211تماس گرفته واز خدمات "رله" مورد نیازشان استفاده نمایند
کلیر  CLEAو 211درصورت نیاز ،مترجم رایگانی را نیزدرزمان مشاوره تلفنی آماده می نماید.
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نشریات آموزنده ،ویدیو و اطالعات حاوی مطا لب آموزنده برای حل مشکالت حقوقی را می توان
از طریق نشانی سامانه اینترنتی  www. WashingtonLawHelp.orgتهیه نمود.
-----------------------------------------------------------------------------------------ا ین نشریه صرفا به منظو ر فراهم آوردن اطالعاتی در ارتباط با حقوق قانونی و مسئولیت های شما تهیه شده ا ست .ای نشریه جا یگزین مشا وره
حقو قی در مو رد خا صی نیست .اطال عا ت فرا هم آورده شده در اینجا به روز بوده و تا ریخ انتشار آن جو الی  2019می باشد.
2019 Northwest Justice Project-1-888—201-1014
 Alliance for Equal Justiceاجا زه ازدیاد و تو زیع داده شده است .استفاده افرادی که از آن قصد فروش و بهره برداری مالی نداشته باشند مجار
است.

.
.

:

فرم شما ر ه  -1#نا مه برای تماس نگرفتن ،و ثبو ت ا ینکه این وا م مر بوط بشما نیست

شما می توانید از این فرم برای تقاضای قطع تماس موسسه مطالباتی استفاده کنید.
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این نامه شامل تقاضای معمولی برای رسیدگی می باشد .درصورت داشتن اختالف نظرمشخصی (برای مثا ل
می خواهید بنویسید که این حسا ب متعلق به شما نیست) به این تر تیب درخواست اطالعات بیشتری در مورد
حساب مذکور نموده و اختالف نظرخود را دراین درخواست مشخص میکنید

موسسه مطالباتی
آدرس :
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مو ضو ع  :حسا ب شما ره ----------
مسئو ل محترم
من در صحت وجود وام شماره حساب باال با شما اختالف نظر دارم و برای رسیدگی به این وام مایلم
مقدار بدهی و رونوشت مدرک معتبری از وظیفه ای که اعتباردهنده اصلی به شما محول نموده است را
دریافت کنم.
لطفا یک نسخه از تمام مدارک موجود و مربوط به این وام ،ازجمله حکم دادگاه و یا دستورات دیگر چون
صورت حساب ها ،پرونده حساب ،تقاضاهای پرداخت اقساط ،رسیدهای دریافت ،چک های باطل شده
پرداخت و تمامی مکاتبات انجام شده در مورد این حساب و مدارک مربوط به آن را برای من ارسال
دارید .عالوه براین مدارک ،لطفا صورت تفصیلی و مشروح هزینه ها و بهره پرداخت نشده با ذکر تاریخ
و هم چنین مقادیری که علی الحساب پرداخت شده است را ضمیمه کنید .کلیه مدارک مورد درخواست رابه
آدرس ذیل برای این جانب ارسال نمایید
با استفاده از حق قانونی خود و براساس مشروح درقا نو ن "رعایت انصاف درمطالبات وام "
" "The Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C &1692ازشما می خواهم تا از تماس
با من ،اعضای خانواده ام و یا هرشخص ثالث دیگری خودداری نمایید.
من قادر به پرداخت این وام نیستم و تنها درآمد من وجوه دریافتی از سازمان تامین اجتماعی می باشد و به
موجب مفاد مندرج در قانون ) 42 U.S.C.& 1383 (dو  &407در آمد من ازبرداشت مستقیم معاف
است .من اموا ل شخصی و مستغال تی ندارم که بتوانم ازطریق آن این بدهی را پرداخت کنم.
ارادتمند

تا ر یخ-------------------

ا مضاء---------------------
نا م با حروف خوانا وقابل تشخیص ----------------------------
آدرس----------------------------------------------------------

این نامه را با پست سفا ر شی و کارت ا عال م وصو ل ویا از ادا ره پست بخوا هید که بتر تیبی ار سال نماید که بتوا ن مسیر حر کت و رسید ن به
مقصد را مشخص نما ید .یک کپی از نا مه و مدرک وصول آ نرا نزد خود نگاه دا رید

.

فرم شما ر ه  -2#در خوا ست تما س نگر فتن ،و رسید گی نکر د ن
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شما می توانید درمقابل عملکرد موسسه مطالباتی از طریق این نامه از تماس آن ها جلوگیری کنید.

این فرم درخواستی شامل تقاضای تا ئید نیست

نام مو سسه مطا لبا تی
نشانی:
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موضوع :حساب شماره -------

مسئول محترم،
با استفاده از حقوق قانونی در  "The Collection Practices Act,15 U.S.C-1962قا نو ن
رعا یت انصا ف در مطا لبا ت وام " خواستارم تا از هرگونه تماس کتبی یا تلفنی با من ،اعضای خانواده
و افراد ثالث دیگر خودداری نمایید.

من قادر به پرداخت این وام نیستم و تنها درآمد من حقوق دریافتی از سازمان تامین اجتماعی است.
براساس قانون  42U.S.C.&1383(d) and &40درآمد من از برداشت مستقیم معاف است و من دارای
هیچگونه اموال و مستغالت شخصی برای پرداخت این وام نمی باشم.

ارادتمند

تا ر یخ --------------------- :

امضاء------------------------------------- :
نام خوانا و با حروف قابل تشخیص--------------------:
آ د ر س-----------------------------------:

این نامه را با پست سفا ر شی و کارت ا عال م وصو ل ویا از ادا ره پست بخوا هید که بتر تیبی ار سال نماید که بتوا ن مسیر حرکت و رسید ن به
مقصد را مشخص نما ید.یک کپی ا ز نامه و مدرک وصول آ نرا نزد خود نگاه دا ر ید

