Spłać dług w zakresie świadczeń alimentacyjnych na
rzecz miasta Nowy Jork. Dwa razy szybciej.

Spłać swój dług

ZDJĘCIE MODELI SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM ILUSTRACYJNYM.

(Pay It Off)

1 marca – 30 kwietnia 2021

W 2020 r. ponad 500 rodziców w podobnej sytuacji co Ty zmniejszyło swoje
zadłużenie wobec DSS z tytułu alimentów średnio o 6415 USD.

Krok 1 P odpisz umowę i prześlij ją wraz z kopią dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Umowę
można pobrać ze strony internetowej nyc.gov/payitoff.

Pocztą tradycyjną:
Office of Child Support Services
Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

lub

Mailowo:
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

Krok 2 D
 okonaj płatności na rzecz DSS z tytułu spłaty zadłużenia alimentacyjnego w terminie
od 1 marca do 30 kwietnia w następujący sposób:

•p
 łatność online za pośrednictwem strony internetowej childsupport.ny.gov w sekcji usług dla rodziców
niebędących prawnymi opiekunami.
• c zek potwierdzony, czek osobisty lub przekaz pieniężny na rzecz Centrum Przetwarzania Płatności
Alimentacyjnych stanu Nowy Jork.
		W rubryce „memo” WPISZ:
PRZEŚLIJ czek lub przekaz na adres:
identyfikator sprawy i „Pay It Off”
NYS Child Support Processing Center
PO Box 15363
Albany, NY 12212
•k
 arta kredytowa lub debetowa (Visa lub MasterCard). ZADZWOŃ: 929-252-5201 (piątki w godz. od 9:00
do 17:00)

Krok 3 S korzystaj z dopłaty odpowiadającej wysokości zapłaconej przez Ciebie kwoty w

przypadku zakwalifikowanych płatności! Po upływie 4–5 tygodni OCSS prześle podsumowanie
podjętych działań. UWAGA: W pierwszej kolejności środki zostaną przekazane na poczet spłaty
miesięcznych zobowiązań.

Krok 4 Jeszcze bardziej obniż kwotę zadłużenia, składając wniosek i kwalifikując się do

programu kredytowania zaległości w opłatach – obejmującego jednorazową zniżkę na zapisy
do kwoty 1000 USD oraz do kwoty 5000 USD na rzecz spłaty długu alimentacyjnego wobec DSS. Więcej
informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/ocss-debt-reduction.

Nie przegap tej szansy na obniżenie swojego długu
alimentacyjnego! Pytania? Odwiedź stronę nyc.gov/payitoff.

300 USD
75 USD
225 USD
225 USD
450 USD
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Przekaż minimum Przykład Płatności dokonane w marcu
200 dolarów na
Minus (-)
Łączna kwota alimentów lub zobowiązań miesięcznych w
poczet spłaty
marcu (jeśli dotyczy)
swojego długu
alimentacyjnego Równa się (=) Pozostała kwota
wobec DSS, a my
Plus (+)
Kwota dopłaty
dopłacimy taką
Łącznie (=)
całkowita kwota przekazana na poczet obniżenia długu
samą kwotę!
alimentacyjnego

