אינדיווידועליזירטע אפשאץ קרעדיט ארבעטסבלאט
גילטיגע ניו יארק סטעיט קרעדיט פאליסי פאר אפליקאנטן פאר סטעיט-געצאלטע האוזינג
די אינדיווידועליזירטע אפשאץ איז פאר'ן באנוץ פון האוזינג פראוויידערס וואס רעכענען קרעדיט היסטאריע אלס א טייל פון טענענט
אויסוואל .אויב די היסטאריע ווערט נישט גערעכנט אין טענענט אויסוואל ,זאל די ארבעטסבלאט נישט ווערן גענוצט .פארענדיגטע
ארבעטסבלעטער מוזן געהאלטן ווערן אינאיינעם מיט רעקארדס פון אלע אפליקאנטן און אפליקאנציעס פאר א מינימום פון  2יאר.
דעוועלאפמענט נאמען און אדרעס:
איבערקוקער'ס נאמען:
אפליקאנט'ס נאמען:
דאטום:

פ א ר ב א ט ע נ ע א ינפ א ר מ א צ י ע
די פאלגנדע אינפארמאציע טאר נישט גענומען ווערן אין באטראכט אין די אינדיווידועליזירטע אפשאץ:
• חוב צו איינקונפט ראטיאס;
• מאנגל פון קרעדיט היסטאריע אדער רענטאל היסטאריע;
• האוזינג געריכט היסטאריע אדער פארגאנגענע אדער אנגייענדע לענדלארד-טענענט שריט;
• גאראנטארס אדער קא-אונטערשרייבער ,מיט'ן אויסנאם פון נישט-פאר-פראפיט אדער רעגירונג קערפערשאפטן פאר זייער
קליענטן;
• היים באזוכן אדער פארשטייער פון די אפליקאנט'ס וואוינארט אומשטאנד; אדער
• פארבינדונג מיט יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארדס ,שכנים אדער אנדערע פארבינדן מיט די אפליקאנט'ס וואוינארט
אומשטאנד ,אויסער )א( ווי ספעציפיש ערלויבט דורך די אפליקאנט צו באקומען יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד'ס
שריפטליכע רעקארד פון רענט באצאלונג אין איינקלאנג מיט טייל  ,Iשריט  2אדער טייל  ,IIשריט  1.2אונטן אדער )ב( צו
באקומען אינפארמאציע פון א יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד אנבאלאנגט אפליקאנט'ס היסטאריע פון גרויסע ליעס
פארלעצונגען )ד.מ ,.נישט באצאלן רענט אדער באנוץ פון ארט פאר אומלעגאלע צוועקן( ,וועלכע דארף נישט דאס
ערלויבעניש פון די אפליקאנט .צום פארנעם וואס א יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד געבט אינפארמאציע וואס איז
נישט אויפ'ן שטאפל פון א גרויסע ליעס פארלעצונג ,זאל די אינפארמאציע נישט גענומען ווערן אין באטראכט .אויב א
יעצטיגע אדער פריערדיגע לענדלארד באריכט א גרויסע ליעס פארלעצונג ,זאל דער אפליקאנט האבן די געלעגנהייט צו געבן
דאקומענטאציע וואס שטעלט צו סיי וועלכע פארגוטיגונג פאקטארן ,ווי עס שטייט אין טייל  IIאונטן )צ.ב ,.פינאנציעלע
שוועריקייט פאראורזאכט דורך די  COVID-19פאנדעמיע(.

ב א ש ט ע ט יג ו נ ג
איך באשטעטיג דא פאר די אייגענטומער ,מענעדזשינג אגענט און זייערע אגענטן )צוזאמען" ,רעסיפיענט"( אז דער רעסיפיענט
האט געליינט און איז באקאנט מיט די פאדערונגען און באדינגונגען פון די ניו יארק סטעיט קרעדיט פאליסי פאר אפליקאנטן צו
סטעיט-באצאלטע האוזינג ,ווי עס קען פארלענגערט ווערן אדער געטוישט ווערן פון צייט צו צייט דורך  ,HCRאון האט זיי
גענצליך אויסגעפאלגט.
איך בין באפולמעכטיגט און האב לעגאלע רעכטן צו אויספירן די באשטעטיגונג פאר אין נאמען פונעם רעסיפיענט:
אונטערשריפט:

_______________________________ ¨ צייכנט אויב איר שרייבט אונטער עלעקטראניש

דרוקט נאמען:

_______________________________

ארבעט טיטל:

_______________________________
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ארבעטסגעבער:

_______________________________

דאטום:

_______________________________

ט ייל  - Iק ר ע ד יט א יב ע ר ק וק ב א ד ינג ונג ע ן
שריט  - 1אפליקאנט סאבסידי
אויב דער אפליקאנט באקומט רענט סאבסידיס וואס גייען דירעקט צו די האוזינג פראוויידער און באצאלט די גאנצע
רענט ,קען דער אפליקאנט נישט אפגעזאגט ווערן אויפ'ן באזיס פון קרעדיט היסטאריע.

 .1פולע רענט סאבסידי
זענען דא רעגירונגס-באצאלטע סאבסידיס אדער פראגראמען וואס גייער
דירעקט אלס באצאלונגען פון אפליקאנט'ס רענט וואס )צוזאמען אדער
אליינס( באצאלן פאר די גאנצע רענט אויף אן אנגייענדע פארנעם?
¨ יא .נעמט אן אפליקאנט .ענדיגט פראצעדור.
¨ ניין .גייט ווייטער צו שריט .2

ביישפילן פון רענט סאבסידיס נעמען אריין,
אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
• סעקשן  8וואוטשער
• HUD/VASH
• פובליק געהילףFEPS/
• HOPWA/HASA
• רורעל רענטאל געהילף
• נאן-פראפיט רענטאל געהילף
• אנדערע

שריט -12 - 2מאנאטליכע צייטליכע רענטאל באצאלונגען
אויב דער אפליקאנט קען אויפווייזן  12מאנאטן פון צייטליכע רענטאל באצאלונג היסטאריע ,באזירט אויף אדער (1) :די
פריערדיגע  12מאנאטן ,אדער ) (2די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ ,(2020 ,1
אפליקאנט טאר נישט ווערן אפגעזאגט באזירט אויף קרעדיט היסטאריע.

 .2באווייז פון רענטאל באצאלונגען
האט דער אפליקאנט באווייז פון פאזיטיווע רענטאל היסטאריע ,וואס ווייזט
אנגייענדע ,צייטליכע רענטאל באצאלונגען פון די לעצטע  12מאנאטן ,אדער
די  12מאנאטן איידער די  COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ
?(2020 ,1
¨ יא .נעמט אן אפליקאנט .ענדיגט פראצעדור.
¨ ניין .גייט ווייטער צו שריט .3

פארעמס פון באווייז פון פאזיטיווע רענטאל
באצאלונג רעכענען אריין ,כאטש ,אבער זענען
נישט באגרעניצט צו:
• בטל געמאכטע טשעקס;
• רענט רעסיט;
• לענדלארד'ס שריפטליכע רעקארד פון
רענט באצאלונגען )צוגעשטעלט דורך
אפליקאנט(;
• רעקארדס פון אנליין רענט באצאלונגען;
• באנק צעטלעך צייגנדיג דירעקטע
באצאלונג צו לענדלארד;
• מאני ארדער סטאבס; אדער
• סיי וועלכע אנדערע פארעם פון באווייז
וואס דער אפליקאנט קען צושטעלן ,וואס
איז אנגענומען דורך די האוזינג
פראוויידער.
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שריט  - 3קרעדיט סקאור
אפליקאנטן פון סטעיט-באצאלטע האוזינג קענען נישט אפגעזאגט ווערן האוזינג באזירט בלויז אויף זייער קרעדיט
סקאור .האוזינג פראוויידערס קענען באטראכטן א  FICOקרעדיט סקאור אלס איינס פון די עטליכע פאקטארן וואס צייגן
אויף פינאנציעלע זיכערהייט .אויב א האוזינג פראוויידער פלאנט צו נוצן א קרעדיט סקאורינג סיסטעם אויסער FICO
)אזויווי  ,Vantageאדער אנדערע( ,מוזן זיי געבן פאר  NYS HCRדאקומענטאציע פון וויאזוי די סקאור און מאדעל
איז אין פארגלייך צו  .FICOבאמערקט אז האבן באגרעניצטע אדער קיין שום קרעדיט סקאור איז נישט די זעלבע ווי
האבן א שלעכטע קרעדיט און איז נישט א סיבה צו אפזאגן האוזינג .באמערקונג :איר מוזט אננעמען א קרעדיט באריכט
צוגעשטעלט דורך אן אפליקאנט אויב געמאכט דערין די לעצטע  30טעג .אויב איר פירט דורך א קרעדיט איבערקוק ,מוזן
אפליקאנטן באקומען א קאפיע פון זייער קרעדיט באריכט אויב עס וועט גענוצט ווערן צווישן די סיבות פון אפזאג.
נאכמער ,אפליקאנטן קענען נישט געבעטן ווערן צו באצאלן פאר מער ווי די אקטועלע קאסטן פון די איבערקוקן אדער
) $20צוזאמען פאר ביידע קרעדיט און הונטערגרינט איבערקוקן( ,וועלכע עס איז ווייניגער.

 .3האוזינג פראוויידער פאליסי
איז עס אייער פאליסי אלס א האוזינג פראוויידער צו רעכענען אפליקאנט'ס צאל קרעדיט סקאור אלס א צייכן פון פינאנציעלע
סטאביליטעט?
¨ יא ,פילט אויס פראגע אונטן:
¨ ניין .גייט ווייטער צו שריט  4און ווייטערדיגע אפטיילונגען.
איז דער אפליקאנט'ס קרעדיט סקאור  580אדער העכער ,אדער  500אדער
העכער אויב דער אפליקאנט איז היימלאז?
¨ יא .נעמט אן אפליקאנט .די אפליקאנט'ס קרעדיט סקאור איז
צופרידנשטעליג.
¨ ניין .גייט ווייטער צו שריט  4און ווייטערדיגע אפטיילונגען.

3
 NYS HCRיושר'דיגע און אייניגע האוזינג אפיס (Fair and Equitable Housing Office - FEHO) -
hcr.ny.gov/fair-housing - feho@nyshcr.org
בויגן דאטום 14 :דעצעמבער 2021

שריט  - 4פאקטארן אלס סיבות פון אפזאג
בלויז די פאקטארן אונטן קענען זיין סיבות פאר אפזאג .אבער ,אויב איינע פון די סיבות גייען אן ,מוז דער אפליקאנט
באקומען  14ביזנעס טעג אריינצוגעבן סיי וועלכע אינפארמאציע אדער דאקומענטאציע צו ערקלערן אדער פארגוטיגן
נעגאטיווע געפינסן ,וועלכע דער האוזינג פראוויידער מוז נעמען אין באטראכט אין איר בארעכטיגקייט באשטימונג .א
ביישפיל בריוו קען געפונען ווערן דא .https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance :אפליקאנט מוז אויך באקומען א קאפיע
פון זיין אדער איר קרעדיט באריכט און די  HCRווייסט אייערע רעכטן בוך ) ,(https://hcr.ny.gov/KYR-Creditאדער
ענליכע דאקומענטאציע .נאך אינפארמאציע וועגן פארגוטיגונג אינפארמאציע קען געפונען ווערן אין טייל  IIאונטן.
באמערקונג :א האוזינג פראוויידער קען נישט אפזאגן אן אפליקאנט אויפ'ן באזיס פון פריערדיגע אדער אנגייענדע
לענדלארד-טענענט שריט אדער סאמערי פארהאנדלונגען )אזויווי ארויסווארף( אונטער ארטיקל  7פון די ריעל
פראפערטי שריט און פארהאנלדונגען געזעץ.

 .4פאקטארן אלס סיבות פאר אפזאג
בלויז די פאלגנדע פאקטארן קענען זיין סיבות פאר אפזאג באזירט אויף אפליקאנט קרעדיט היסטאריע:
 .Aבאנקראט
האט זיך דער אפליקאנט איינגעגעבן פאר באנקראט אדער געהאט א
באנקראט אויסגעפירט אין די לעצטע  12מאנאטן?
¨ יא .רעכנט אריין פארגוטיגונג פאקטארן און גייט ווייטער צו
טייל .II
¨ ניין .אפליקאנט קען נישט אפגעזאגט ווערן באזירט אויף באנקראט.
 .Bדעלינקווענסיס ,קאלעקשנס ,געלט דזשאדזשמענטס ,און ליענס
האט דער אפליקאנט דעלינקווענסיס ,קאלעקשנס ,געלט דזשאדזשמענטס,
אדער ליענס )"גילטיגע חוב"( וואס קומען נאך אלע פאלגענדע
באדינגונגען?:
¨ גילטיגע חוב איז אפן אדער נישט-צופרידנשטעליג )איז נישט
פארמאכט געווארן(
גילטיגע חוב קען אריינרעכענען:
¨ גילטיגע חוב איז מער ווי  $5,000סך הכל.
• חוב וואס איז עלטער ווי  120טעג פון די
¨ גילטיגע חוב איז נישט מעדיקעל אדער סטודענט לאון חוב.
דאטום פון די קרעדיט באריכט; אדער
• חוב וואס איז אריבערגעפירט געווארן צו א
¨ יא .אפליקאנט'ס גילטיגע חוב קומט נאך אלע נויטיגע באדינגונגען.
קאלעקשנס אגענטור און ווערט נאכגעקומען
רעכנט אריין פארגוטיגונג פאקטארן און גייט ווייטער צו טייל .II
פאר זאמלונג.
¨ ניין .אפליקאנט קען נישט אפגעזאגט ווערן באזירט אויף גילטיגע
גילטיגע חוב קען נישט אריינרעכענען:
חוב.
• מעדיקעל אדער סטודענט לאון חוב;
• צופרידנשטעליגע און פארמאכטע אקאונטס
וואס זענען אינגאנצן באצאלט געווארן
אדער ווי באשטימט איידער די דאטום פון די
אפשאץ;
• פארמאכטע אקאונטס וואס האלטן אינמיטן
ווערן צוריקגעצאלט ,אויב אפליקאנט קען
אויפווייזן אז זיי באצאלן כסדר די חוב .אויב
אן אפליקאנט באצאלט נישט כסדר די חוב,
קען די איידער-פארמאכונג דעלינקווענסי
ווערן גערעכנט אין די  $5,000שוועל פאר
גילטיגע חוב; אדער
• סך הכל אפגעשפיגלט אויף אפגערעכנטע
אקאונטס.
אן אפליקאנט'ס אפליקאציע קען נישט
אפגעזאגט ווערן באזירט אויף דעלינקווענסי
וואס קומט פון סטודענט לאון אדער מעדיקעל
חוב.

א "אפגערעכנטע אקאונט" איז אן אקאונט אין
וועלכע די חוב איז אריבערגעפירט געווארן צו
דריטע-פארטיי אגענטור .אזעלכע אקאונטס
וועלן ווערן אפגעשפיגלט אין אן אנדערע פלאץ
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אויף די קרעדיט באריכט ,אויב נאכנישט
באצאלט.

טייל  :IIאפליקאנט פארבינדונג  -פארגוטיגונג פאקטארן
אויב דער אפליקאנט האט דורכגעפאלן מיט טייל  Iפון די אפשאצונג ,איז דער האוזינג פראוויידער געפאדערט צו באטראכטן די
פאלגענדע אינפארמאציע איידער'ן אפזאגן די אפליקאנט .ביי דעם שטאפל ,מוז דער האוזינג פראוויידער זיך פארבינדן מיט'ן
אפליקאנט און בעטן נאך אינפארמאציע אין איינקלאנג מיט שריט  1און  2אונטן אז אן אינדיווידועליזירטן אפשאצונג זאל קענען
דורכגעפירט ווערן .א ביישפיל פארלאנג בריוו פאר נאך אינפארמאציע איז אוועילעבל דא:
.https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance
די אפליקאנט מוז געגעבן ווערן כאטש  14ביזנעס טעג אין וועלכע צו באקומען די צוגעקומענע אינפארמאציע .דאס איז נישט קיין
אפיעל פראצעס .א האוזינג פראוויידער מוז באטראכטן די צוגעקומענע אינפארמאציע צוגעשטעלט דורך די אפליקאנט איידער'ן
מאכן א באשטימונג אנבאלאנגט דער אפליקאנט'ס בארעכטיגקייט.

שריט  :1פארגוטיגונג פאקטארן וואס פאדערן בארעכטיגקייט
די פאלגענדע פאקטארן זענען געפאדערטע פארגוטיגונג פאקטארן אנבאלאנגט אפליקאנט בארעכטיגקייט .אויב אן
אפליקאנט קען צושטעלן דאקומענטאציע וואס באשטימט די עקזיסטענץ פון די פאקטארן ,מוז דער אפליקאנט ווערן
באשטימט אלס בארעכטיגט אויף די באזיס פון קרעדיט היסטאריע.

 .1נעגאטיווע פאקטארן פון א געוואלדטאט קעגן פרויען אקט )" ("VAWAגעדעקטע פארברעכן
האט די אפליקאנט אינפארמירט די האוזינג פראוויידער אז ער אדער זי איז
אן איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן ,שידוך צוזאמטרעף
געוואלדטאטן ,מין איבערפאל ,אדער נאכפאלגונג )" VAWAגעדעקטע
פארברעכן"( און צוגעשטעלט אינפארמאציע וואס איז גענוג פאר די האוזינג
פראוויידער צו באשליסן אז די נעגאטיווע קרעדיט אדער פינאנציעלע
היסטאריע איז א דירעקטע רעזולטאט פון די  VAWAגעדעקטע
פארברעכן?
¨ יא .נעמט אן אפליקאנט .ענדיגט פראצעדור.
¨ ניין .גייט ווייטער צו די קומענדיגע פראגע.

די פעדעראלע  VAWAענדגילטיגע געזעץ
און  HCRפאליסי פאדערן אז א האוזינג
פראוויידער זאל נעמען אין באטראכט
"נעגאטיווע פאקטארן" וועלכע קענען זיין א
דירעקטע רעזולטאט פון א מענטש וואס איז א
קרבן פון א  VAWAגעדעקטע פארברעכן.
אויב דער אפליקאנט האט געמאלדן פאר די
האוזינג פראוויידער אז ער אדער זי איז אן
איבערלעבער פון א  VOWAגעדעקטע
פארברעכן און האט צוגעשטעלט
אינפארמאציע וואס איז באדייטנד פאר די
האוזינג פראוויידער צו באשטימען אז די
נעגאטיווע פאקטאר )אזויווי קרעדיט סקאור
אדער באנקראט( איז א דירעקטע רעזולטאט
פון די  VAWAגעדעקטע פארברעכן ,קען
נישט דער אפליקאנט אפגעזאגט ווערן האוזינג
אויף דעם באזיס.
נאך אינפארמאציע איבער נעגאטיווע פאקטארן
און די דירעקטע רעזולטאט אנאליז קען
געפונען ווערן אין HUD
 Notice H-2017-05און
).(Notice PIH-2018-08(HA

 .2פאזיטיווע רענטאל באצאלונג היסטאריע
אין פאל פון א נעגאטיווע געפינס פון באנקראט אדער גילטיגע חוב ,אין
איינקלאנג מיט טייל  ,Iשריט  4אויבן ,האט דער אפליקאנט באווייז פון
פאזיטיווע רענטאל היסטאריע ,וואס ווייזט אנגייענדע ,צייטליכע רענטאל
באצאלונגען פון די לעצטע  12מאנאטן ,אדער די  12מאנאטן איידער די
 COVID-19פאנדעמיע )מערץ  - 2019 ,1מערץ ?(2020 ,1
¨ יא .באשטעטיגט אפליקאנט .ענדיגט פראצעדור.
¨ ניין .גייט ווייטער צו שריט .2

פארעמס פון באווייז פון פאזיטיווע רענטאל
באצאלונג רעכענען אריין ,מינימום ,אבער
זענען נישט באגרעניצט צו:
• בטל געמאכטע טשעקס;
• רענט רעסיט;
• לענדלארד'ס שריפטליכע רעקארד פון
רענט באצאלונגען )צוגעשטעלט דורך
אפליקאנט(;
• רעקארדס פון אנליין רענט באצאלונגען;
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• באנק צעטלעך צייגנדיג דירעקטע
באצאלונג צו לענדלארד;
• מאני ארדער סטאבס; אדער
• סיי וועלכע אנדערע פארעם פון באווייז
וואס דער אפליקאנט קען צושטעלן ,וואס
איז אנגענומען דורך די האוזינג
פראוויידער.

 .3באנקראט אדער גילטיגע חוב און די  COVID-19פאנדעמיע
אין פאל פון א נעגאטיווע געפינס פון באנקראט אדער גילטיגע חוב ,אין
איינקלאנג צו טייל  ,Iשריט  4אויבן ,איז די באנקראט געווען פארבינדן מיט,
אדער איז די גילטיגע חוב אנגעזאמלט געווארן ) (1בשעת די סטעיט אוו
עמערדזשענסי אין ניו יארק סטעיט )מערץ  - 2020 ,7יוני  (2021 ,23און
) (2צוליב די פינאנציעלע שוועריקייט פאראורזאכט דורך די COVID-19
פאנדעמיע?

אן אפליקאנט קען נישט ווערן אפגעזאגט אויפ'ן
באזיס פון א באנקראט פארבינדן מיט ,אדער
גילטיגע חוב אנגעזאמלט ) (1בשעת די
 COVID-19סטעיט אוו עמערדזשענסי אין ניו
יארק סטעיט )מערץ  - 2020 ,7יוני (2021 ,23
און ) (2צוליב די פינאנציעלע שוועריקייט
פאראורזאכט דורך די  COVID-19פאנדעמיע.

¨ יא .באשטעטיגט אפליקאנט .ענדיגט פראצעדור.
¨ ניין .גייט ווייטער צו די קומענדיגע פראגע.
שריט  - 2אנדערע פארגוטיגונג פאקטארן
די פאלגענדע פאקטארן זענען אנדערע פאקטארן וואס דער האוזינג פראוויידער מוז נעמען אין באטראכט בשעת'ן
אפשאצן אן אפליקאנט'ס בארעכטיגקייט .די האוזינג פראוויידער מוז באטראכטן די פולע אומשטענדן אנבאלאנגט די
אפליקאנט און סיי וועלכע אנדערע פארגוטיגונג אינפארמאציע כדי צו מאכן א באשטימונג וועגן בארעכטיגקייט.
 .4גרייזיגע אדער אומפארענדיגטע געפינסן
ביישפילן קענען אריינרעכענען ,אבער זענען נישט באגרעניצט צו
האט דער אפליקאנט אויפגעוויזן אז די געפינסן
די פאלגענדע )צייכנט וועלכע זענען נוגע(:
אנבאלאנגט נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע זענען
¨ גרייזן אין באריכטן קרעדיט;
גרייזיג אדער אומפארענדיגט ,און טוען די ריכטיגע
¨ באווייז פון פארמאכן אלטע שולדיגע אקאונטס; אדער
געפינסן ווייזן אז דער אפליקאנט'ס קרעדיט היסטאריע
¨ עפעס אנדערש )ערקלערט אין די קעסטל אונטן(.
וועט ווארשיינליך נישט אפעקטירן רענטארשאפט אויף
ווייטער?
¨ יא .באשטעטיגט אפליקאנט .ענדיגט
פראצעדור.
¨ ניין .גייט צום קומענדיגע פראגע.
 .5אנדערע פארגוטיגונג פאקטארן
איז אנדערע אינפארמאציע צוגעשטעלט געווערן דורך
די אפליקאנט וואס ווייזט אז די נעגאטיווע קרעדיט
היסטאריע וועט ווארשיינליך נישט אפעקטירן די
אפליקאנט'ס רענטארשאפט אויף ווייטער?
¨ יא .באשטעטיגט אפליקאנט .ענדיגט
פראצעדור.
¨ ניין .גייט צום קומענדיגע פראגע.

ביישפילן קענען אריינרעכענען ,אבער זענען נישט באגרעניצט צו
די פאלגענדע )צייכנט וועלכע זענען נוגע(:
¨ אפליקאנט'ס נעגאטיווע היסטאריע איז צוליב
איינשפארונג;
¨ אפליקאנט'ס נעגאטיווע היסטאריע איז צוליב ווערן
גענומען אין מיליטער;
¨ אפליקאנט'ס נעגאטיווע היסטאריע איז צוליב אן
פאסירנדע פינאנציעלע קריזיס וואס עקזיסטירט מער
נישט )ד.מ ,.קורץ-טערמיניגע אדער צייטווייליגע
ארבעטסלאזיגקייט ,קראנקהייט ,אדג;(.
¨ אפליקאנט'ס נעגאטיווע היסטאריע איז צוליב
פינאנציעלע שוועריקייט פאראורזאכט דורך די
 COVID-19פאנדעמיע.
¨ אפליקאנט האט א באצאלונגס פלאן פאר זייער
פארגאנגענע פינאנציעלע פליכטן און מאכט צייטליכע
באצאלונגען.
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¨ אפליקאנט באקומט יעצט א רעגירונגס רענט סאבסידי;
אדער
¨ אנדערע פארגוטיגונג אדער אויסערגעווענליכע
אומשטענדן )ערקלערט אין קעסטל אונטן(.
 .6באשטימונג:
באזירט אויף די באטראכטונג פון אלע די פאקטארן און פארגוטיגונג אומשטענדן ,איז די אפליקאנט בארעכטיגט פאר
רענטארשאפט?
¨ יא
¨ ניין
רעכנט אריין א געשילדערטע ערקלערונג אונטן:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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