Plano ng Pagbabayad
$25 bayad sa enrollment na dapat bayaran sa oras ng pag-sign up
Ang mga pagbabayad na dapat bayaran hindi lalampas sa ika-15 ng bawat buwan
UNANG BAHAGI – Kukumpletuhin ng kalahok.
Pangalan at Apelyido:
Tirahan:
City, State, ZIP:
Email Address:
State at Numero ng Driver License:

Telepono:

State at Numero ng License Plate ng Sasakyan:
BAHAGI IKAW - Upang makumpleto ng mga kawani ng SFMTA.
(Mga) Citation:
Kabuuang Bilang ng Pagsipi Pinatala: $

Pangwakas na bayad:

Kabuuang Bayad sa Pag-enrollment:

Numero ng Plano:

Clerk Initials:
IKATLONG BAHAGI – Lalagdaan ang sertipikasyon ng kalahok sa harap ng staff ng SFMTA.
Nabasa ko at naintindihan ko ang mga tuntunin at kundisyon ng Plano ng Pagbabayad ng Sitasyon sa likod ng
kontratang ito.
Lagda:

Petsa:

Schedule ng Pagkumpleto
HALAGA NG UTANG

TIMELINE NG
PAGKUMPLETO

PINAKAMABABANG
BUWANANG BAYAD

$50-$500

12 linggo

$25

$501+

16 linggo

$50

SFMTA.com

Plano ng Pagbabayad
•

•

Kailangang magpresenta ang kalahok ng isang
may-bisang I.D. na inisyu ng pamahalaan sa oras
ng pag-enroll.

•

Kailangang bayarn ng mga customer ang mga
pinakamababang buwanang bayad batay sa
•
kabuuang halagang naka-enroll sa plano. Ang
pagkabigo na gawin ito ay magreresulta sa
•
pagkansela ng plano.
Hindi karapat-dapat ang mga sitasyon para sa
•
enrollment kung ang nasabing sasakyan ay
kasalukuyang naka-boot, nahatak, o dati nang
binayaran gamit ang isang pinagtalunang singil sa
credit card.
•
Ang mga sitasyong naka-enroll sa programang ito
ay hindi karapat-dapat sa Administratibong
Pagsusuri o Pagdinig.
Hindi maaalis ang paghawak sa pagrehistro sa
PAANO MAG-ENROLL
DMV hanggang sa makumpleto ang Payment Plan.
1. Online sa www.sfmta.com/payment plan
Kailangang kumpletuhin ng mga kalahok ang lahat
2. I-mail ang isang kumpletong aplikasyon o mag-sign up
ng natitirang kontrata bago mag-enroll sa iba pang
nang personal sa 11 South Van Ness Avenue.
kontrata.
Tanging ang Rehistradong May-ari ang maaaring
PAGBABAYAD:
mag-enroll sa Plano ng Pagbabayad.
Online: www.sfmta.com/paycitation.

•

•
•
•
•

Ang kabiguan na makumpleto ang plano ng
pagbabayad pagsapit ng petsa ng pagkumpleto ay
maaaring magresulta sa mga penalty na idadagdag
sa mga nakaraang sitasyong dapat bayaran at
maaaring ireport sa DMV o tax refund/intercept
program ng Franchise Tax Board.
Ang mga inuupahang sasakyan ay hindi karapatdapat na lumahok sa programang ito.
Walang papayagang re-enrollment ng sitasyon,
mga extension o revision ng kontrata.
Babayaran ang hindi maibabalik na
administratibong bayad sa SFMTA sa oras ng
enrollment.
Ang plano ng pagbabayad ay isang
pagtatangka upang makolekta ang utang. Ang
anumang impormasyong nakuha ay maaaring
magamit para sa layuning iyon.

Personal: Bisitahin ang SFMTA Customer Service
Center Lunes-Biyernes sa pagitan ng 8:00 n.u. at 5:00
n.h. sa 11 South Van Ness Avenue. Tinatanggap ang
Visa, MasterCard, cash, at mga personal na tseke.
Mail: Ipadala ang tseke o money order na payable sa
“SFMTA” 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA
94103.
Ilagay ang numero ng Plano ng Pagbabayad at license
plate sa tseke/money order.

Nabasa ko at sinasang-ayunan ko ang mga tuntunin at kundisyong ito
Petsa
Isulat ang Pangalan gamit ang malalaking titik
Lagda
Para sa higit pang impormasyon bisitahin ang www.sfmta.com/paymentplan

SFMTA.com

