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BURADAN
BAŞLAYINIZ
Konutu boşalttınız ve güvence paranızı geri istiyorsunuz.

Ev sahibiniz güvence paranız üzerinde hak mı iddia ediyor?
EVET

HAYIR
Güvence Parası Başvuru formları ve Mahkeme (VCAT)
Başvuru formları Victoria Tüketici İşlerinden ve Victoria
Kiracılar Derneğinden (Tenants Union of Victoria)
temin edilebilir.

Ev sahibi/emlakçınızın talep ettikleri güvence
parası miktarını kabul ediyormusunuz?

EVET

Siz ve ev sahibiniz/emlakçınız bir Güvence Parası
Başvuru formu tamamlayıp imzalamalıdır.
Formu imzalamadan önce $ miktarlarının
mutlaka doldurulmuş olmasına dikkat ediniz!
Formu Konut Kiracılığı Güvence Parası Kurumuna
(Residential Tenancies Bond Authority) gönderiniz
(form üzerindeki adrese bakınız).
Güvence paranız güvence parası kredi programı (bond loan
scheme) altında Konut Dairesi tarafından mı ödenmişti?
HAYIR

EVET
Güvence parası direkt olarak Konut
Dairesine ödenecektir.

Güvence paranız belirtmiş olduğunuz
banka hesabına ödenecektir ya da
Güvence Parası Başvuru formunuz
işlemden geçirilmdikten bir gün
sonra adresinize postalanacaktır.

HAYIR

Kiracılığınızın sona ermesinden sonra her an güvence
paranızın iadesi için Mahkemeye başvurabilirsiniz.

Her ikinize de ne kadar güvence parası
ödenmesi gerektiğini belirterek, siz ve ev
sahibi/emlakçı bir Güvence Parası Başvuru formu
(Bond Claim form) tamamlayıp imzalamalıdır.
Doldurulmamış bir güvence parası formu imzalamayınız.
Güvence paranız Konut Dairesi (Office
of Housing) tarafından mı ödenmişti?

EVET

Güvence paranız üzerinde hak iddia edebilmek için ev sahibinizin 10 iş günü
içinde Mahkemeye müracaatta bulunması gerekmektedir. Mahkeme size onların
dilekçesinin bir kopyasını ve Mahkeme Duruşması Bildirisi (Notice of Hearing)
gönderecektir. 10 iş günü geçmişse, Mahkemeden sürenin uzatılması için onay
almadığı taktirde, ev sahibi güvence paranız üzerinde hak iddia edemez.

HAYIR

Güvence parasının bir kısmının ev sahibine
ödenmesini kabul etme hakkına sahip değilsiniz.
Hiç bir şey yapmayınız: ev sahibi Victoria Kamu ve
İdari Mahkemesine (Victorian Civil and Adminstrative
Tribunal – VCAT) başvurmalıdır.
Ev sahibinin güvence parası üzerinde hak iddia
etmesine karşi kendinizi savunmak konusunda daha
fazla bilgi için aşağıdaki bilgi broşürlerine bakınız:
> Güvence parası (Bonds)
> Tazminat talebine karşı kendinizi savunmak
(Defending a compensation claim)

Victoria Kamu ve İdari Mahkemesinin Konut Kiracılığı Bölümüne
(Residential Tenancies List) bir ‘Kiracı Başvurusu (Application by a Tenant)’
formu tamamlayıp gönderiniz.

Mahkemeye getireceğiniz bilgiler:
> kiracılığa başladığınız tarih
> kiracılığın niteliğid (örneğin sabit vadeli, aydan aya)
> ödenen güvence parası miktarı
> güvence parası makbuzunun kopyası
> durumun ne kadar önceden bildirildiğine dair bilgi
> eğer varsa Konut Durum Raporu

