
 یتبع خلفھ  -  2من  1الصفحة  

 نموذج اإلفصاح  -رسوم شھریة عوًضا عن ودیعة التأمین  
 یمكنك دفع رسوم شھریة بدالً من ودیعة التأمین. 

بدفع ھذه الرسوم، یسمح لك مالك العقار باالنتقال إلى الوحدة  ھذه الرسوم لیست ودیعة تأمین، ولن یتم استردادھا عندما تغادر العقار. 
ي، فقد السكنیة بدون دفع ودیعة التأمین. إذا لم تسدد جمیع المدفوعات، أو ألحقت ضرًرا بالمبنى بما یتجاوز التآكل الناتج عن استخدامھ العاد

، أو محصل الدیون سداد المبالغ غیر المدفوعة، بما في ذلك تكالیف یطلب منك مالك العقار، أو شركة التأمین التي یتعامل معھا مالك العقار
 إصالح التلفیات التي تتجاوز التآكل الناتج عن االستخدام العادي للمبنى. 

 یتیح لك قانون والیة واشنطن ثالثة خیارات مختلفة:  
 سداد ودیعة التأمین بالكامل عند التوقیع على عقد اإلیجار. )1(
 الكامل، ورسوم االنتقال األخرى على ثالثة أقساط، إذا كان ذلك ممكنًا (انظر أدناه للمزید من التفاصیل). سداد ودیعة التأمین ب )2(

 توفر بعض القوانین المحلیة فترة زمنیة أطول.    •
عة إذا عرض علیك مالك العقار ذلك، فیمكنك دفع رسوم شھریة بدالً من ودیعة التأمین. إذا حدَّدت ھذا الخیار، فلن تدفع ودی )3(

التأمین، أو قیمة إیجار الشھر األخیر مقدًما. وستبلغ الرسوم الشھریة المتكررة مبلغًا وقدره ______________ دوالر  
باإلضافة إلى قیمة اإلیجار الشھریة، بدالً من ودیعة التأمین و/أو قیمة إیجار الشھر األخیر بمبلغ وقدره ______________  

 دوالر.

 

إذا اخترت أن تدفع الرسوم الشھریة لإلعفاء من الودیعة بدالً من ودیعة التأمین، یكون المبلغ الذي ستدفعھ على مدار فترة اإلیجار  
مقارنةً بسداد قیمة الودیعة مرة واحدة یبلغ ما یلي: 

 : الرسوم الشھریة لإلعفاء من الودیعة غیر القابلة لالسترداد

     ________________ 
 

 إجمالي تكلفة الرسوم الشھریة على مدار فترة اإلیجار: 

     ________________ 
 

 ودیعة التأمین القابلة لالسترداد، تُسدد مرة واحدة:

    

 

 ________________ 

 

  في حال فسخ عقد اإلیجار، ولم تكن سددت قیمة اإلیجار أو المبالغ األخرى المستحقة وفقًا لعقد اإلیجار، ولم تكن سددت إلصالح التلفیات
 التي تتجاوز التآكل الناتج عن االستخدام العادي للمبنى، فإن التغطیة التأمینیة ستدفع لمالك العقار ما یصل إلى:  

 ن رسوم أو إیجارات غیر مدفوعة، باإلضافة إلى ______________ دوالر ع

 ______________ دوالر عن أي تلفیات. 

 إجمالي التغطیة: ________________ دوالر

 إذا اخترت دفع رسوم شھریة متكررة، بدالً من ودیعة التأمین:  مھم:

 ) أنت لست طرفًا مؤّمنًا علیھ بموجب وثیقة التأمین التي اشتراھا مالك العقار بالرسوم التي تدفعھا؛ 1(

) أنت لست مستفیدًا من أي تغطیة تأمینیة، أو أي مزایا تأمینیة بموجب وثیقة التأمین التي اشتراھا مالك العقار بالرسوم التي 2(
 تدفعھا؛ باإلضافة إلى أنك  

ُملزًما بدفع قیمة اإلیجار وجمیع المدفوعات الموجبة بموجب عقد اإلیجار، بما في ذلك تكالیف إصالح التلفیات التي  ) ال تزال 3(
 تتجاوز التآكل الناتج عن االستخدام العادي للمبنى. 



 

 2من  2الصفحة  

لعقار قیمة اإلیجار غیر  یسعى مالك العقار إلى تحصیل المدفوعات منك قبل تقدیم أي مطالبات إلى شركة التأمین. إذا لم تُسدد لمالك ا
ة  المدفوعة، أو المدفوعات غیر المدفوعة، أو تكالیف إصالح التلفیات التي تتجاوز التآكل الناتج عن االستخدام العادي للمبنى، وسددت شرك

 لعقار.  التأمین المبالغ لمالك العقار عوًضا عنك، عندئٍذ تطالبك شركة التأمین باسترداد المبالغ التي دفعتھا إلى مالك ا

 إذا اخترت دفع رسوم شھریة متكررة بدالً من ودیعة التأمین، عندئٍذ یُسمح لك في أي وقت سداد ودیعة التأمین لمالك العقار بمبلغ وقدره
 __________ دوالر والتوقف عن سداد الرسوم المتكررة بدایةً من الشھر التالي لسداد ودیعة التأمین. 
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