
 ਪੰਨਾ 2 ਿਵੱਚ� 1 – ਿਪੱਛੇ ਜਾਰੀ 

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ – ਿਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਫਾਰਮ 

ਤੁਸ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਇਹ ਫੀਸ ਕੋਈ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤ� ਇਹ ਫੀਸ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤ,ੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨ� ਕੋਈ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ, ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਸ� ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਿਨ�ਕ-ੇਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜ� ਕਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਿਨ�ਕੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

(1) ਲੀਜ਼ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰੂ ੇਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। 

(2) ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪੂਰੇ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਹਰੋ ਮੂਵ-ਇਨ ਫੀਸ� ਦਾ ਿਤੰਨ ਿਕਸ਼ਤ� ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ (ਵਧਰੇ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਠੇ� ਦੇਖ)ੋ।  

• ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਥੋੜ�ਾ ਵੱਧ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।   

(3) ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਿਸਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਛੋਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜ� ਆਖਰੀ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਿਕਰਾਏ ਦਾ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� 

ਕਰ�ਗੇ। ਤਹੁਾਨੰੂ $______________ ਦਾ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਅਤ/ੇਜ� ਆਖਰੀ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 

ਆਪਣੇ ਮਾਿਸਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨ�  $______________ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਿਸਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਛੋਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਹੇਠ� ਉਹ ਰਕਮ ਦੱਸੀ 

ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸ� ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥ� ਲੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ:

ਵਾਪਸ ਨਾ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਿਸਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਛੋਟ ਫੀਸ:  

    ________________ 

ਲੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਲਾਗਤ:  

    ________________ 

ਵਾਪਸ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ: 

    

 

________________ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਹਰੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� 

ਿਨ�ਕੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤਹੁਾਡੇ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ:  

$______________ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤ ੇਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇ

$______________ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ। 

ਕੁੱ ਲ ਕਵਰੇਜ: $________________ 
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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ�:  

(1) ਤੁਸ� ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤਹੁਾਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦ ੇਤਿਹਤ ਇੱਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਿਧਰ ਨਹ� ਹ;ੋ  

(2) ਤੁਸ� ਉਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਜ� ਬੀਮੇ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਹ� ਹ ੋਿਜਸ ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਖਰੀਦਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ  

(3) ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਿਨ�ਕੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਿਕਰਾਏ ਜ� ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ� ਜ� ਿਨ�ਕ-ੇਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ ਵਾਧ ੂਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� 

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ� ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 

$__________ ਦ ੇਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਤ� 

ਆਵਰਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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