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Chào mừng quý vị đến với quá trình bán nhà. Trong suốt quá trình này, quý vị có thể tin tưởng để First 
american hướng dẫn cho quý vị một cách suông sẻ về toàn bộ quá trình giao dịch của mình và cung cấp những câu trả 
lời của chuyên gia cho những câu hỏi của quý vị. Chúng tôi rất vui mừng được phục vụ quý vị.

TIN CẬY VÀO DỊCH VỤ CỦa CHÚNG TÔI. 

Các chuyên gia của First american tự hào được cung cấp bảo hiểm quyền sở hữu, giúp đảm bảo quyền sở hữu nhà của 
mọi người.  Được hỗ trợ bởi công ty

First american Title, giao dịch của quý vị sẽ được hoàn thành một cách chuyên nghiệp theo những tiêu chuẩn bảo hiểm 
cụ thể và những yêu cầu luật định của tiểu bang.

TIN CẬY VÀO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ SỰ ỔN ĐỊNH. 

First american Title là công ty con chính của The First american Corporation và là một trong những dịch vụ bảo hiểm 
quyền sở hữu lớn nhất trong nước. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1889, chúng tôi đã phục vụ nhiều thế hệ các gia 
đình ở California.

TIN CẬY VÀO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ SỰ THUẬN TIỆN. 

First american có một văn phòng trực tiếp hay hãng đại lý gần với quý vị, cung cấp những địa điểm thuận tiện trong khu 
vực California. Chúng tôi cũng có một mạng lưới mở rộng các văn phòng và hãng đại lý ở khắp nước Mỹ, Quần Đảo 
Bahama, Canada, Mê-hi-cô, Puerto Rico, Quần Đảo Virgin Hoa Kỳ, Bermuda, Guam và Vương Quốc anh. 

HÃY TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦa QUÝ VỊ. 

american còn cung cấp nhiều dịch vụ khác ngoài các dịch vụ bảo hiểm quyền sở hữu và bảo chứng.  Các dịch vụ của 
chúng tôi bao gồm nghiên cứu bất động sản, dịch vụ trương mục, hoàn trả thuế theo luật trao đổi 1031, bảo hành nhà ở, 
công bố rủi ro tự nhiên, bảo hiểm của chủ sở hữu nhà ở, tính toán và đầu tư, các dịch vụ tín dụng, định giá, phân tích và 
tính toán giả thiết và còn nhiều hơn thế nữa.

TIN CẬY VÀO FIRST aMERICaN 
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 T Sửa ĐỔI
Một sự thay đổi - sửa lại, thêm vào, hay chỉnh sửa - một phần của 
hợp đồng mà không thay đổi ý định hay bản chất chính.

 T ĐỊNH GIÁ 
Một sự ước tính về giá trị bất động sản có được từ việc phân tích các 
dữ liệu về bất động sản; một ý kiến về trị giá.

 T ĐảM NHẬN 
Tiếp quản nghĩa vụ tài chính của một người khác; giành quyền sở 
hữu bất động sản cùng với Bên Mua đảm nhận trách nhiệm thanh 
toán giấy xác nhận nợ hiện có mà được đảm bảo bởi văn kiện chuyển 
nhượng chủ quyền bất động sản tính toán với bất động sản đó.

 T BêN THỤ HƯỞNG
Người nhận những lợi ích, thường từ một văn kiện chuyển nhượng 
chủ quyền bất động sản tính toán; thường là bên cho vay.

 T ĐÓNG BảO CHỨNG
Theo như lệ thường, ngày mà các văn bản được lưu hồ sơ và quyền 
sở hữu chuyển từ Bên Bán sang Bên Mua. Vào ngày này, Bên Mua 
trở thành chủ sở hữu hợp pháp và bảo hiểm quyền sở hữu trở nên có 
hiệu lực.

 T DOaNH THU CÓ THỂ SO SÁNH
Doanh thu có những đặc điểm tương tự với bất động sản liên quan, 
được dùng cho phân tích trong định giá. Thường được gọi là “comps.”

 T VăN KIỆN CHUYỂN NHƯợNG CHỦ QUYềN 
BấT ĐộNG SảN, VăN KIỆN BÁN BấT ĐộNG 
SảN HaY VăN KIỆN BảO HÀNH

Một văn bản hướng tới bất động sản được sử dụng để chuyển 
nhượng quyền sở hữu có tính phí bất động sản thực từ người thực 
hiện việc chuyển nhượng (thường là Bên Bán) cho người nhận 
(thường là Bên Mua) 

 T VăN KIỆN TíNH TOÁN 
Một văn kiện được dùng ở nhiều tiểu bang để thay cho thế chấp. 

 T NHữNG HạN CHế TRONG VăN KIỆN CHUYỂN 
NHƯợNG CHỦ QUYềN BấT ĐộNG SảN

Những giới hạn trong văn kiện chuyển nhượng chủ quyền đối với bất 
động sản mà chỉ ra những hình thức sử dụng nhất định có thể được 
hoặc không được thực hiện với bất động sản.

 T KÝ QUỹ TIềN ĐặT CọC
Việc thanh toán trước một phần của một người mua bất 
động sản để làm bằng chứng có thiện ý mua; tiền đặt cọc 
hay thanh toán một phần.

 T QUYềN ĐỊa DỊCH
Một quyền, đặc quyền hay lợi ích giới hạn trong một mục đích cụ 
thể mà một bên có được trên mảnh đất của bên khác.

 T QUYềN LƯU GIữ: 
Một hình thức của quyền giữ tài sản, thường dùng bất động sản 
cụ thể để đảm bảo cho việc thanh toán một khoản nợ hay hủy bỏ 
một nghĩa vụ. Ví dụ, các phán quyết, thuế, thế chấp, văn kiện tính 
toán.

 T THế CHấP
Một công cụ mà nhờ đó bất động sản thực được cầm cố để bảo 
đảm việc hoàn trả khoản vay.

 T PITI
Một khoản thanh toán kết hợp Vốn vay gốc, Lãi, Thuế và Bảo 
Hiểm.

 T GIấY Uỷ QUYềN
Một văn kiện trong đó người ủy nhiệm trao quyền cho một người 
chuyên viên. Chuyên viên thực hiện với sự trao quyền như vậy đôi 
khi được gọi là “Người Được Ủy Quyền.”

 T HợP ĐồNG MUa BÁN
Hợp đồng mua bán giữa Bên Mua và Bên Bán. Nó thường được 
hoàn thành bởi một chuyên viên bất động sản và ký bởi Bên Mua 
và Bên Bán.

 T VăN KIỆN Từ Bỏ QUYềN LợI
Một văn kiện có vai trò như một giấy chuyển nhượng, nhằm mục 
đích chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu, lợi ích hay khiếu nại 
nào mà người chuyển nhượng có thể có với bất động sản nhưng 
không chứa bất cứ bảo hành lợi ích hay quyền sở hữu còn hiệu 
lực nào của người chuyển nhượng.

 T LƯU Hồ Sơ
Lập hồ sơ các văn bản có ảnh hưởng bất động sản thực với Cơ 
Quan Lưu Trữ Hồ Sơ của quận như một hồ sơ công cộng.

NHữNG THUẬT NGữ QUÝ 
VỊ NêN BIếT
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 T NGƯỜI MÔI GIỚI BấT ĐộNG SảN®

Một người môi giới bất động sản là một chuyên viên bất 
động sản được cấp phép và thành viên của Hiệp Hội 
Người Môi Giới Bất Động Sản Quốc Gia, một hiệp hội 
giao dịch bất động sản. Những người môi giới bất động 
sản cũng thuộc về Hiệp Hội Người Môi Giới Bất Động 
Sản địa phương và của tiểu bang.

 T CHUYêN VIêN BấT ĐộNG SảN
Một chuyên viên bất động sản được tiểu bang cấp phép 
để đại diện các bên trong việc chuyển nhượng bất động 
sản. Mỗi Người Môi Giới Bất Động Sản là một chuyên 
viên bất động sản nhưng không phải mọi chuyên viên bất 
động sản có chức vụ chuyên nghiệp là Người Môi Giới 
Bất Động Sản. 

 T CHUYêN VIêN NIêM YếT
Vai trò chính của chuyên viên niêm yết hay người môi giới 
là tạo mối quan hệ hợp pháp với chủ nhà bán bất động 
sản để đưa bất động sản vào danh sách Dịch Vụ Niêm 
Yết Từ Nhiều Nguồn Khác Nhau.

 T CHUYêN VIêN CỦa BêN MUa
Vai trò chính của chuyên viên hay người môi giới của bên 
mua là làm việc với bên mua để xác định vị trí bất động sản 
thích hợp và thương lượng để có thể mua nhà thành công. 

 T DỊCH VỤ NIêM YếT BấT ĐộNG SảN Từ 
NHIềU NGUồN KHÁC NHaU (MLS)

MLS là một cơ sở dữ liệu về các bất động sản được niêm yết 
để bán bởi Các Nhà Môi Giới Bất Động Sản, là những thành 
viên của Hiệp Hội Các Nhà Môi Giới Bất Động Sản. Thông 
tin về bất động sản MLS sẵn có cho hàng ngàn người môi 
giới Bất Động Sản.

 T CÔNG TY CHUYêN Về QUYềN SỞ HữU
Đây là những người thực hiện việc tìm kiếm và kiểm tra 
quyền sở hữu, thực hiện bất cứ hành động sửa chữa nào 
cần thiết và bảo vệ hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền 
sở hữu.

 T VIêN CHỨC BảO CHỨNG
Viên chức bảo chứng chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận 
lợi cho bảo chứng của quý vị bao gồm cả việc chuẩn bị các 
hướng dẫn bảo chứng và chuẩn bị văn bản, giải ngân các 
khoản tiền và hơn thế nữa.

Những chuyên gia chính tham gia vào giao dịch của quý vị
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Trước sự phát triển của ngành chuyên về quyền sở hữu vào cuối những năm 1800, bên mua nhà nhận được giấy bảo 
hành của người chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản, ý kiến về quyền sở hữu của luật sư hay chứng nhận của 
một người tóm tắt thông tin như một sự đảm bảo quyền sở hữu nhà. Bên mua dựa vào tính toán vẹn về thông tin tài 
chính của người chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản, luật sư hay người tóm tắt thông tin. Ngày nay, các công ty 
bảo hiểm quyền sở hữu được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang. Họ phải công bố những sự bảo đảm về tài chính 
để đảm bảo rằng bất cứ khoản tiền khiếu nại nào cũng sẽ được thanh toán kịp thời. Họ cũng phải duy trì ”những hồ sơ 
quyền sở hữu” của chính họ có lưu giữ các bản sao văn kiện chuyển nhượng chủ quyền bất động sản đã được lưu hồ 
sơ, văn tự thế chấp, sơ đồ mảnh đất và những hồ sơ bất động sản thích hợp khác của quận.

 T BảO HIỂM QUYềN SỞ HữU LÀ GÌ?
Bảo hiểm quyền sở hữu cung cấp bao trả cho những mất mát nhất định do những sai sót trong quyền sở hữu xảy ra 
trước quyền sở hữu của quý vị. Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ khỏi những sai sót như gian lận hay giả mạo trước đó, 
điều có thể không bị phát hiện cho tới sau khi đóng bảo chứng và có thể gây nguy hiểm cho quyền sở hữu và tiền đầu tư 
của quý vị.

 T TạI SaO BảO HIỂM QUYềN SỞ HữU LạI CẦN THIếT?
Bảo hiểm quyền sở hữu bảo đảm cho Bên Mua rằng họ đang mua quyền sở hữu không có thể tiêu thụ được từ Bên Bán. 
Nó được thiết kế để giảm rủi ro hay mất mát gây ra bởi những sai sót trong quyền sở hữu trước đây. Một Hợp Đồng Bảo 
Hiểm Vốn Vay về Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu Bất Động Sản bảo vệ lợi ích của bên cho vay thế chấp, trong khi đó Hợp 
Đồng Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu bảo vệ sự công bằng cho Bên Mua trong khoảng thời gian mà họ hay người thừa kế của 
họ sở hữu bất động sản.

 T KHI NÀO PHí BảO HIỂM ĐếN HạN PHảI THaNH TOÁN?
Một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của Chủ Sở Hữu được thanh toán chỉ một lần lúc đóng bảo chứng. Đối tượng 
phải thanh toán cho Hợp Đồng Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu và Hợp Đồng Bảo Hiểm Vốn Vay thay đổi tuỳ thuộc vào những 
thông lệ địa phương. 

HIỂU Về BảO HIỂM QUYềN 
SỞ HữU
Tóm tắt chuyên ngành về quyền sở hữu và bảo hiểm quyền sở hữu
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Bảo hành nhà ở là một hợp đồng bảo hiểm bao trùm nhiều hạng mục máy móc cơ khí, điện và bơm nước khác nhau và một số dụng cụ, 
thiết bị khác bên trong ngôi nhà. Bao trả tuỳ chọn sẵn có cho những hạng mục bổ sung như điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, bể bơi và máy 
sông hơi.

Bên Bán có thể mua một chương trình bảo hành nhà ở trước khi bán để tránh những sửa chữa cần thiết trong quá trình niêm yết, và Bên 
Mua có thể nhận lấy hợp đồng bảo hiểm cho mình khi đóng bảo chứng. Hay Bên Bán có thể đề nghị mua một hợp đồng bảo hiểm bảo 
hành nhà ở cho Bên Mua. Việc cung cấp một chương trình bảo hành nhà ở có thể mang lại những lợi ích sau đây:

 u Tăng khả năng bán được ngôi nhà của quý vị bằng cách bảo đảm một lần nữa với Bên Mua tiềm năng
 u Giúp bán ngôi nhà của quý vị nhanh hơn với giá cao hơn
 u Tránh những tranh chấp tiềm ẩn sau khi bán nhà về việc sửa chữa và/hoặc thay thế những hạng mục được bao trả

Phần lớn những chương trình bảo hành nhà ở có thể được thanh toán khi đóng bảo chứng. Bản sao hoá đơn được trình cho công ty bảo 
chứng và nó trở thành một phần chi phí đóng của Bên Bán.

HIỂU Về BảO HÀNH NHÀ Ở

Nếu Bên Mua đang đảm bảo một khoản vay mới để mua nhà của quý vị, bên cho vay của Bên Mua sẽ yêu cầu định giá để xác định 
giá trị thị trường thực sự của bất động sản. Một người định giá được cấp phép sẽ nghiên cứu những ngôi nhà gần đó đã được bán trong 
vòng sáu tháng gần đây nhất và có kích thước, tuổi thọ, cấu trúc và tiện nghi trong nhà tương tự với ngôi nhà của quý vị.

Người định giá sẽ bố trí một buổi hẹn gặp để thăm ngôi nhà của quý vị và mất khoảng 30 phút đến một giờ để kiểm tra ngôi nhà. Người 
định giá này sẽ đánh giá ngôi nhà của quý vị, vẽ một mặt bằng sẵn đại diện, chụp ảnh bên trong và ngoài nhà và đánh giá tình trạng của 
ngôi nhà, những sửa sang và tiện nghi cụ thể.

Người định giá sẽ cung cấp một báo cáo định giá được đánh máy cho bên cho vay của Bên Mua trong một vài ngày sau khi thăm bất 
động sản của quý vị. Quý vị sẽ được thông báo nếu bên cho vay yêu cầu sửa chữa trước khi họ cho vay đối với ngôi nhà của quý vị. Nếu 
việc sửa chữa được yêu cầu, người định giá sẽ phải trở lại để xem xét lại những sửa chữa được yêu cầu và có thể tính phí kiểm tra lại. 

Hiểu về quá trình định giá

Bảo chứng là quá trình mà trong suốt khoảng thời gian đó Bên Mua và Bên Bán ký quỹ các hướng dẫn bằng văn bản, các giấy tờ, và các 
khoản tiền với một bên thứ ba trung lập cho đến khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Quá trình này cho phép các bên tham gia bảo 
chứng giao dịch với nhau mà không có rủi ro, cung cấp bản tính toán tất cả các khoản tiền được ký quỹ trong bảo chứng và cung cấp 
cho Bên Bán và Bên Mua một bản khai thanh lý.Trong một giao dịch bất động sản, Bên Mua không thanh toán tiền mua bất động sản 
trực tiếp cho Bên Bán. Bên Mua ký quỹ trong một công ty bảo chứng. Bên nắm giữ bảo chứng, hành động với vai trò bên thứ ba trung 
lập, xác minh rằng có thể cấp một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu theo những điều khoản của hợp đồng. Sau đó, công ty bảo chứng 
chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng bất động sản cho Bên Mua để lưu hồ sơ cho mục đích cấp hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu, thanh toán 
bất kỳ quyền lưu giữ nào và tất cả những chi phí liên quan tới việc mua bán mà Bên Mua và Bên Bán phải chịu và giải ngân khoản tiền 
bán nhà cho Bên Bán. Nếu người mua có được một khoản vay mới thì tiền của bên vay được ký quỹ vào khoản bảo chứng và hồ sơ bảo 
đảm của bên cho vay được lưu hồ sơ cùng thời điểm với Văn Kiện Chuyển Nhượng Chủ Quyền Bất Động Sản.

Hiểu về quá trình bảo chứng
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Hồ Sơ CUỐI CÙNG ĐƯợC 
GửI CHO CÁC BêN LIêN QUaN

SaU KHI LƯU Hồ Sơ, Công Ty Bảo 
Chứng ĐÃ ĐƯợC XÁC NHẬN GIảI 

NGÂN CÁC KHOảN TIềN

BêN MUa
NHẬN CHÌa KHOÁ Từ CHUYêN  

GIa BấT ĐộNG SảN

BêN MUa
THÔNG BÁO Công TY Bảo Chứng 
Về CÔNG TY BảO HIỂM NHÀ Ở

BêN MUa NHẬN VÀ CHấP THUẬN 
BÁO CÁO Sơ Bộ

TÀI LIỆU KHOảN VaY ĐƯợC 
TRả LạI CHO BêN CHO VaY ĐỂ 

XEM XÉT

CÁC CUộC HẸN GặP RIêNG ĐƯợC 
SẮP ĐặT: BêN MUa & BêN BÁN 

KÝ VÀO Hồ Sơ

CÔNG TY BảO CHỨNG ĐảM 
BảO RẰNG TấT Cả ĐIềU KIỆN HợP 

ĐồNG ĐÃ ĐƯợC ĐÁP ỨNG

LƯU Hồ Sơ VÀ ĐÓNG 
BảO CHỨNG

BêN MUa
CÓ ĐƯợC SỰ CHấP THUẬN 
CUỐI CÙNG Về KHOảN VaY 

Từ BêN CHO VaY

Hồ Sơ ĐÓNG BảO CHỨNG DO 
CÔNG TY BảO CHỨNG SOạN

MỞ BảO CHỨNG VÀ YêU CẦU 
BÁO CÁO Sơ Bộ

CÁC BÁO CÁO KIỂM TRa ĐƯợC GửI 
CHO BêN PHÙ HợP, ĐƯợC XEM LạI

VÀ THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯợC GửI ĐI

BêN CHO VaY “CấP KHOảN VaY”
(GửI CÁC KHOảN TIềN VÀO KHOảN 

BảO CHỨNG)

BêN MUa
KÝ QUỹ CÁC KHOảN TIềN THEO 

YêU CẦU

TÀI LIỆU KHOảN VaY ĐƯợC BêN 
CHO VaY CHUẨN BỊ & GửI CHO 

CÔNG TY BảO CHỨNG

BêN CHO VaY YêU CẦU ĐỊNH GIÁ 
VÀ ĐỊNH GIÁ ĐƯợC HOÀN THÀNH 

CHO BêN CHO VaY

YêU CẦU NHIềU CUộC KIỂM TRa 
KHÁC NHaU

BêN BÁN
XEM XÉT VÀ CHấP NHẬN HợP 

ĐồNG CỦa BêN MUa

BêN MUa
CHọN NHÀ VÀ NộP HợP ĐồNG 

CÙNG VỚI BÁO CÁO TÌNH TRạNG 
KHOảN VaY  (LSR)

BêN BÁN
CHUẨN BỊ NHÀ ĐỂ CHO XEM & BÁN

BêN BÁN
LỰa CHọN MộT NHÀ MÔI GIỚI 

BấT ĐộNG SảN

THỜI HạN CỦa KHOảN BảO CHỨNG
Hiểu biết về giao dịch quá trình bảo chứng của bạn

BêN MUa
XEM XÉT NGÔI NHÀ CÙNG VỚI 
CHUYêN GIa BấT ĐộNG SảN

BêN MUa
NHẬN SỰ CHấP THUẬN TRƯỚC 

CỦa BêN CHO VaY NếU CẦN 
KHOảN VaY MỚI

BêN MUa
LỰa CHọN MộT NHÀ MÔI GIỚI 

BấT ĐộNG SảN BẮT ĐẦU
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 T CHUYêN GIa BảO CHỨNG CỦa QUÝ VỊ SẼ:
 u  Mở khoản bảo chứng và ký quỹ khoản tiền làm tin vào tài 
khoản bảo chứng. 

 u  Tiến hành tìm kiếm quyền sở hữu để xác định quyền sở hữu 
và tình trạng quyền sở hữu của bất động sản.

 u Xem xét lại báo cáo sơ bộ và bắt đầu quá trình “khôi phục” 
quyền sở hữu vì lợi ích của Bên Mua và bên cho vay mới của 
Bên Mua. Quá trình này bao gồm việc yêu cầu thanh toán hết 
của bên cho vay hiện tại của quý vị.

 u Làm việc với bên cho vay của Bên Mua để đưa tài liệu khoản 
vay vào bảo chứng

 u Đáp ứng các hạn chót được quy định trong hợp đồng .
 u Các phí phân theo tỷ lệ, như thuế bất động sản, mỗi hợp 
đồng và lập bản khai thanh lý.

 u Bố trí các cuộc hẹn riêng cho phép Bên Mua và Bên Bán ký 
các tài liệu và ký quỹ các khoản tiền.

 u Xem xét hồ sơ và đảm bảo rằng tất cả điều kiện được đáp 
ứng và những yêu cầu luật pháp nhất định được đáp ứng.

 u Yêu cầu các khoản tiền từ Bên Mua và bên cho vay mới của 
Bên Mua.

 u Khi tất cả các khoản tiền được ký quỹ và các điều kiện 
được đáp ứng, lưu hồ sơ tại Văn phòng Hồ Sơ Của quận để 
chuyển nhượng bất động sản cho Bên Mua.

 u Sau khi việc lưu hồ sơ được xác nhận, đóng khoản bảo 
chứng và giải ngân các khoản tiền, bao gồm số tiền thu được, 
thanh toán khoản vay, nộp thuế và nhiều mục khác nữa.

 u Lập và gửi hồ sơ cuối cùng cho tất cả các bên.

 T HẸN GặP ĐÓNG HaY KÝ KếT  
 u Bên nắm giữ bảo chứng sẽ liên hệ với quý vị hay người đại 
diện của quý vị để lên lịch hẹn gặp đóng hay ký kết bảo 
chứng.

Cân Nhắc Điều Này
Một giao dịch bảo chứng có thể liên quan đến hơn 20 cá nhân bao gồm chuyên viên bất động sản, Bên Mua, Bên Bán, luật sư, 
chuyên viên bảo chứng, kỹ thuật viên bảo chứng, chuyên viên quyền sở hữu, chuyên viên phụ trách khoản vay, chuyên viên xử lý 
khoản vay, bên bảo hiểm khoản vay, người kiểm tra nhà, người kiểm tra mối mọt, đại lý bảo hiểm, đại diện bảo hành nhà ở, nhà 
thầu, thợ lợp mái, thợ đặt ống nước, dịch vụ bể bơi, v.v. Và một giao dịch thường phụ thuộc vào giao dịch khác. Khi quý vị cân nhắc 
số người liên quan, quý vị có thể tưởng tượng những cơ hội bị trì hoãn và rủi ro. Đội bảo chứng đầy kinh nghiệm của  quý vị không 
thể ngăn được các vấn đề không lường trước phát sinh, tuy nhiên, họ có thể giúp quá trình giải quyết công việc diễn ra trôi chảy.

 u Quý vị sẽ có một cơ hội xem xét lại bản khai thanh lý và tài liệu hỗ 
trợ. Đây là cơ hội để quý vị đặt câu hỏi và làm rõ các điều khoản. 
Quý vị nên xem lại bản khai thanh lý một cách cẩn thận và báo 
cáo những sự chênh lệch cho chuyên viên bảo chứng. Sự chênh 
lệch này bao gồm bất cứ khoản thanh toán nào có thể đã bị bỏ 
qua. Quý vị phải chịu trách nhiệm cho tất cả các phí phát sinh dù 
là chúng bị bên nắm giữ bảo chứng bỏ sót. Tốt hơn quý vị nên làm 
họ chú ý đến việc này trước khi đóng bảo chứng.

 u Theo luật pháp, công ty bảo chứng bắt buộc phải có khoản tiền 
chỉ định trước khi xuất bất cứ khoản tiền nào. Nếu quý vị có 
những câu hỏi hay biết trước một vấn đề, hãy báo cho chuyên 
viên bảo chứng của quý vị biết ngay lập tức.

 u Đừng quên giấy tờ tùy thân của quý vị. Quý vị sẽ cần phải có giấy 
tờ tùy thân có hiệu lực có ảnh của mình ở trên đó khi ký các văn 
bản cần được công chứng (như một văn kiện chuyển nhượng 
chủ quyền bất động sản). Bằng lái xe thường được ưa dùng trong 
trường hợp này. Quý vị cũng sẽ được yêu cầu cung cấp số an sinh 
xã hội của mình cho các mục đích báo cáo thuế, cùng với địa chỉ 
gửi chuyển tiếp.

 T ĐIềU GÌ DIễN Ra TIếP THEO?
 u Nếu Bên Mua sắp có được một khoản vay mới, tài liệu 
khoản vay đã ký của Bên Mua sẽ được gửi lại cho bên cho 
vay để kiểm tra. Công ty bảo chứng sẽ đảm bảo rằng tất cả 
các điều kiện hợp đồng được đáp ứng và sẽ yêu cầu bên 
cho vay “cấp khoản vay.” Nếu các tài liệu khoản vay của 
Bên Mua thỏa mãn, bên cho vay sẽ gửi ngân phiếu trực 
tiếp đến công ty bảo chứng. Khi nhận được các khoản tiền 
cho vay, công ty bảo chứng sẽ xác minh rằng tất cả các 
khoản tiền cần thiết đã có. Các khoản tiền bảo chứng sẽ 
được giải ngân cho quý vị và những người được thanh toán 
phù hợp khác.  Sau đó, Bên Mua sẽ nhận được chìa khóa 
của ngôi nhà.

QUÁ TRÌNH BảO CHỨNG
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Hợp Đồng Bảo Hiểm của Chủ Sở Hữu  EaGLE của công ty First american Title cung cấp khoản 
bao trả quyền sở hữu mở rộng cho những người sở hữu các khu nhà ở có một đến bốn gia đình, 
bao gồm các chung cư. Khoản bao trả sau hợp đồng bảo hiểm tự động được đưa vào Hợp Đồng 
Bảo Hiểm của Chủ Sở Hữu  EaGLE cung cấp những mức bảo vệ cao nhất sẵn có cho những 
người sở hữu nhà tại California của chúng tôi. Hợp Đồng Bảo Hiểm bao gồm:

 T Giả Mạo Sau Hợp Đồng Bảo Hiểm
 T Xâm Phạm Sau Hợp Đồng Bảo Hiểm
 T Quyền Thủ Đắc Sau Hợp Đồng Bảo Hiểm 

 u Khoản bao trả dành cho người sở hữu nhà khi người 
nào đó yêu cầu có quyền sở hữu của người được bảo 
hiểm phát sinh từ việc sử dụng và sở hữu liên tục của 
người khác

 T Quyền Địa Dịch Theo Quy Định Sau Hợp Đồng Bảo Hiểm
 u Khoản bao trả nếu người khác đòi quyền sử dụng một 
phần đất của người được bảo hiểm là quyền địa dịch vì 
việc sử dụng quá thời gian liên tục

 T Vi Phạm Giấy Phép Xây Dựng và Vi Phạm Quy Vùng
 u Bao trả cho các thiệt hại tối đa $25.000 sau một khoản 
khấu trừ nhỏ đối với các vi phạm về giấy phép xây dựng 
và giải quyết cưỡng chế những vi phạm quy vùng, và tối 
đa toàn bộ khoản tiền hợp đồng bảo hiểm đối với di dời 
cưỡng chế các công trình nhà cửa do vi phạm quy vùng

 T Đường Vào Được Mở Rộng
 u Mở rộng đối với cả đường vào cho xe và người đi bộ và 
từ nền đất, căn cứ vào quyền hợp pháp

 T Xâm Phạm Các Sửa Sang trên các Công Trình Phụ và 
Lùi Vào

 T Vi Phạm Phân Khu
 u Người sở hữu nhà được bao trả tối đa $10.000, sau một 
khoản khấu trừ nhỏ, để  bảo vệ khỏi những vi phạm phân 
khu trước khi mua

 T Vi Phạm Thoả Ước Hạn Chế
 u Bao trả được cung cấp cho những vi phạm thoả ước hạn 
chế xảy ra trước khi chủ sở hữu có đất nếu người sở hữu 
nhà bị buộc phải sửa chữa hay loại bỏ vi phạm hay nếu 
quyền sở hữu của người sở hữu nhà bị mất hay bị tước do 
sự vi phạm

 T Hư Hại Cấu Trúc vì Lấy Chất Khoáng Hay Sử Dụng Công 
Trình Phụ

 T Bao Trả Ủy Thác Giữa Người Còn Sống
 u Bao trả không chỉ bao gồm những người được ủy thác của 
một ủy thác mà còn bao gồm cả những người thụ hưởng

 T Xâm Phạm ranh giới Tường Và Hàng Rào
 u Bảo vệ tối đa $5.000, sau một khoản khấu trừ nhỏ, đối với 
những xâm phạm sang đất hàng xóm, xâm phạm công 
trình phụ hay đường khoảng lùi xây dựng

Hợp Đồng Bảo Hiểm của 
Chủ Sở Hữu  Eagle
Lợi ích riêng của Hợp Đồng Bảo Hiểm Eagle của công ty  
First american Title 
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Như với bất kỳ hợp đồng bảo hiểm, các quy định nhằm bảo đảm thể hiện các phạm vi bảo hiểm dành bởi chính sách bảo hiểm Tiêu đề và có những trường hợp ngoại lệ, loại trừ và điều kiện để bảo 
hiểm mà giới hạn hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm dành bởi chính sách. Ngoài ra, một số phạm vi bảo hiểm có thể không có trong một khu vực cụ thể hoặc giao dịch do pháp lý, quy định, hoặc xem xét 
bảo lãnh. Xin vui lòng liên hệ với một đại diện của First american cho biết thêm thông tin. Các dịch vụ mô tả ở trên là dịch vụ điển hình cơ bản. Các dịch vụ cung cấp cho bạn có thể khác nhau do các 
chi tiết cụ thể của các giao dịch của bạn hoặc vị trí của bất động sản liên quan.

So sánh Hợp Đồng Bảo Hiểm Eagle của công ty First american Title EaGLE
aLTa  

Standard  
or CLTa

Bảo vệ khỏi việc: 

1 Người khác sở hữu lợi ích trong quyền sở hữu của quý vị  
2 Một văn bản không được ký kết đúng cách  
3 Giả mạo, gian lận, cưỡng ép liên quan đến quyền sở hữu  
4 Lưu hồ sơ sai sót bất cứ giấy tờ nào  
5 Có những thoả hiệp hạn chế  
6 Có quyền lưu giữ đối với quyền sở hữu của quý vị vì có:

a) một văn kiện tính toán  
b) một phán quyết, đánh giá thuế hay đánh giá đặc biệt  
c) một khoản phí cho hiệp hội của người sở hữu nhà  

7 Quyền sở hữu không thể bán được  
8 Quyền lưu giữ cơ học 
9 Loại bỏ cưỡng chế một công trình nhà cửa do nó:

a) mở rộng sang một bất động sản khác và/hoặc công trình phụ 
b) vi phạm hạn chế trong Bản danh mục B 
c) vi phạm luật quy vùng hiện có* 

10 Không thể dùng đất để làm Nhà Ở Cho Một Gia Đình bởi việc sử dụng vi phạm một hạn chế trong Bản danh mục B hay pháp 
lệnh quy vùng 

11 Quyền lưu giữ không được hiệp hội những người sở hữu nhà lưu hồ sơ 
12 Quyền địa dịch chưa được lưu hồ sơ 
13 Vi phạm giấy phép xây dựng* 
14 Vi phạm thoả ước hạn chế 
15 Giả mạo sau hợp đồng bảo hiểm 
16 Xâm phạm sau hợp đồng bảo hiểm 
17 Hư hại sau hợp đồng bảo hiểm do lấy chất khoáng hay nước 
18 Thiếu đường vào cho xe và người đi bộ 
19 Bản đồ không nhất quán với mô tả pháp lý 
20 Quyền thủ đắc sau hợp đồng bảo hiểm 
21 Quyền địa dịch thời hiệu sau hợp đồng bảo hiểm 
22 Vi phạm thoả ước gây cho quyền sở hữu của quý vị trao lại cho người chủ sở hữu trước 
23 Vi phạm những quy định về khoảng lùi xây dựng 
24 Các thoả ước phân biệt đối xữ 

Những lợi ích khác:

25 Thanh toán tiền thuê cho đất hay công trình thay thế 
26 Những quyền theo việc thuê không được ghi lại 
27 Các mệnh đề sử dụng ngôn ngữ đơn giản về bao trả và hạn chế hợp đồng bảo hiểm 
28 Tuân thủ Luật Bản Đồ Phân Khu 
29 Bao trả cho Xâm Phạm ranh giới Tường Và Hàng Rào* 
30 Bao trả quyền sở hữu bổ sung dẫn tới tăng cường khả năng có thể bán được 
31 Bao trả bảo hiểm suốt đời 
32 Hợp đồng bảo hiểm được chấp nhận bởi Hiệp Hội Quyền Sở Hữu Đất Tiểu Bang California (CLT a) 
33 Bao trả lạm phát sau hợp đồng bảo hiểm tự động tăng giá trị tối đa lên 150% trong năm năm 
34 Bao trả ủy thác cho người còn sống sau Hợp Đồng Bảo Hiểm 

*Các giới hạn khoản khấu trừ và tối đa được áp dụng. Không sẵn có cho các nhà đầu tư vào 1-4 bất động sản nhà ở. 
Khoản bao trả có thể thay đổi trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm cá nhân.
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