
المالك يرفض طلب        

سيكون لديك الوصول إىل برنامج مساعدات التمويل لمن خالل

بدون النفقات أو ، ICO المساعدة المباشرة أو بقروض صغيرة من

الفوائد ، والتي يمكن تسديدها

في ست سنوات ، قابلة للتمديد لمدة أربع سنوات أخرى ، تلك األسر

التي ال تفعل ذلك يمكن أن تواجه دفع القروض الصغيرة سيكون لها

 .توجيه مساعدة الدولة لسداد دينك له

  حد الدخل لتكون قادرة التأهل للحصول عىل
.المساعدة·

ü       وحدة عائلية بدون أطفال 1،655 يورو / شهر.

ü       وحدة األسرة مع طفل إجماليه 1،774.87 يورو شهريًا.

ü       وحدة عائلية مع شخص يزيد عمره عن 65 عاًما 1،774.87 يورو شهريًا.

ü       وحدة عائلية أحادية الوالد مع طفل واحد إجماليه 1855.55 يورو شهريًا.

ü       وحدة األسرة مع طفلين 1،936.22 يورو في الشهر.

ü       الوحدة العائلية لديها إعاقة مثبتة أكبر من 33٪ : 2,151.36  يورو / شهريًا.

ü      ٪65 الوحدة العائلية مع الشخص المعاق المسؤول إذا كانت هذه اإلعاقةأكثر من

.سيكون الحد:2689 يورو / شهر

اطلب المساعدة تقديم طلب

لصاحب المنزل

في هذاإذا كانت هناك اختالفات حسب ما إذا كان المالك لديه أكثر

من عشرة منازل لإليجار أو لديك عشرة أو أقل. القبول أو عدم قبول

..الطلب طوعي تماما لديهم فترة 7 أيام إلعطاء إلزاميةإجابة

الدخل واللوازم        
مبلغ اإليجار سيأخذ بعين االعتباراللوازم والنفقات األساسية. من أجل

الوصول إىل المساعدة ، يجب أن يكون المبلغ الناتج 35٪ عىل األقل

 .من صافي الدخل الذي تتلقاه وحدة األسرة

  
إنه يستهدف األشخاص الضعفاء المستأجرين الذين في الشهر

السابق الموافقة عىل التدابير عاطلين عن العمل ، وقد قللت يوم

عملك بسبب الرعاية أو تم تضمينها في ملف مؤقت لـ الئحة

.(ERTE) التوظيف

الموعد النهائي لطلب مساعدة       
الموعد النهائي لتقديم الطلبات ساري المفعول وسيتم تمديده2 مايو

2020.

AYUDAS AL ALQUILER
تأجير اإليجارات

COVID-19 السكان المعرضون

المدةفترة التقديم سارية بالفعل وسيتم تمديدها في
3 يوليو 2020 مبلغ اإليجار سيأخذ بعين االعتبار اللوازم
والنفقات األساسية. من أجل الوصول إىل المساعدة

، يجب أن يكون المبلغ الناتج 35٪ عىل األقل من
.صافي الدخل الذي تتلقاه وحدة األسرة


