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Thành phố Turlock có chính sách áp dụng khoản tiền đặt cọc dịch vụ tiện ích trước khi cung cấp
dịch vụ nước, rác và/hoặc chất thải sinh hoạt. Yêu cầu khoản tiền đặt cọc nếu khách hàng không
thể cung cấp thư tín dụng từ cơ quan dịch vụ tiện ích khác cho thấy lịch sử một năm tín dụng tốt
HOẶC không có lịch sử một năm tín dụng với Thành phố Turlock trong vòng năm năm qua.
Nếu khách hàng phải thanh toán khoản Đặt cọc dịch vụ tiện ích và cung cấp thư giới thiệu tín
dụng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu dịch vụ tiện ích, số tiền đặt cọc này sẽ
được ghi có vào tài khoản của khách hàng và được thể hiện trong hóa đơn dịch vụ tiện ích sau
đó.
Khoản tiền đặt cọc sẽ được giữ lại trong vòng mười hai tháng. Khi hết thời gian mười hai tháng,
khách hàng có hồ sơ tín dụng tốt sẽ được hoàn lại khoản tiền đặt cọc của họ; những khoản tiền
đặt cọc của khách hàng cho thấy hồ sơ trễ hạn sẽ được giữ lại cho đến khi mười hai tháng hồ sơ
tín dụng tốt thể hiện trong tài khoản của họ.
Theo Bộ luật Tiện ích công cộng California Phần 10009.6, quyết định của Thành phố yêu cầu cư
dân nộp đơn mới đặt cọc một số tiền với Thành phố trước khi tạo tài khoản và việc cung cấp dịch
vụ sẽ chỉ tùy thuộc vào khả năng trả được nợ của đương đơn theo quyết định của Thành phố.
Khoản đặt cọc này sẽ bằng với khoản phí dịch vụ có thể phải chịu trong vòng ba (3) tháng hoặc
hai (2) kỳ hóa đơn, nếu thời gian nào dài hơn với tối thiểu $150.00, một trăm năm mươi đôla.
Khoản ước tính này sẽ do Viên chức phòng tài chính hoặc người được chỉ định thiết lập tùy theo
quy mô của dịch vụ, tính chất sử dụng tài sản và trải nghiệm với mục đích sử dụng tương tự
trong Thành phố. Nếu không đặt cọc, sẽ khiến dịch vụ bị ngưng hoặc từ chối cung cấp.

