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Upang angkinin ang ari-arian na iniulat sa pangalan ng isang namatay na may-ari, 

mangyaring ibigay ang mga sumusunod:   

 

1. Kinumpletong Claim Affirmation Form na pinirmahan ng kinatawan ng namatay na may-

ari ng ari-arian o tagapagmana.1  Pangkaraniwan, ang isang Power of Attorney sa halip ng 

pirma ng nag-aangkin ay hindi tatanggapin.2  

A. Dapat mong ipanotaryo ang Claim Affirmation Form kung: 

1) Ang kabuuang halaga ng inaangkin ay $1,000 o mas malaki;  

2) Ang pag-aangkin ay para sa mga nilalaman ng safe deposit box; o 

3) Ang pag-aangkin ay para sa mga security, tulad ng: 

a) Mga stock; 

b) Mga mutual fund; 

c) Mga bono; o 

d) Mga debenture. 

B. Kung marami ang nag-aangkin ng ari-arian, mangyaring ibigay ang mga sumusunod:   

1) Ang bawat nag-aangkin ay dapat pumirma sa isang Claim Affirmation Form.  

Maaaring magsumite ang maraming nag-aangkin ng kanilang mga Claim 

Affirmation Form nang magkakasama kung sila ay may magkakatulad na 

dokumentasyon upang suportahan ang mga pag-aangkin.   

a) Kung ang mga nag-aangkin ay magsusumite ng magkakahiwalay na 

Claim Affirmation Form, ang bawat pag-aangkin ay dapat magtaglay ng 

lahat ng iniaatas na dokumentasyon. 

2) Kung ang ari-arian ay isang safe deposit box, ang bawat nag-aangkin ay dapat 

ding magsama sa kanilang pakete ng pag-aangkin ng isang Safe Deposit Box 

Property Release Form na nagpapahintulot ng paglalabas ng mga nilalaman sa 

isang nag-aangkin.  Matatagpuan mo ang porma ng paglalabas sa aming Website 

sa: http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html. 

3) Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian na pagmamay-ari ng isang namatay na 

kasamang may-ari, magbigay ng isang kopya ng pinal na sertipiko ng 

pagkamatay para sa lahat ng namatay na kasamang may-ari. 

 

                                                 
1 Ang porma ng pag-aangkin ay dapat pirmahan ng isa sa mga sumusunod, gaya ng angkop: ang tagapagmana/nag-

aangkin, ang tagapangalaga, tagapag-ingat, conservator, ang executor/executrix o tagapangasiwa ng ari-arian ng 

namatay na may-ari, o, kung ang ari-arian ay nasa pangalan ng isang trust, ang (mga) trustee. Kung marami ang 

itinalagang conservator, executor, o tagapangasiwa, lahat ay dapat pumirma sa porma ng pag-aangkin at magbigay 

ng dokumentasyon sa Aytem 2, Kopya ng iyong kasalukuyang Lisensiya ng Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-

Litratong Kard ng Identipikasyon.  Kung maraming trustee, ang trust ay dapat na ispesipikong magpahayag na ang 

mga trustee ay maaaring umakto nang independiyente, o lahat ng itinalagang trustee ay dapat pumirma sa porma ng 

pag-aangkin at magbigay ng may-litratong ID. 
2  Maaari naming tanggapin ang Kapangyarihan ng Abugado (Power of Attorney, POA) sa mga kaso kung saan ang 

isang kondisyong medikal ay humahadlang sa nag-aangkin na pirmahan ang porma ng pag-aangkin.  Sa naturang 

kaso, ang aming Opisinang Pambatas ay magpapasiya kung tatanggapin o hindi ang isang POA.  Upang magsumite 

ng isang pag-aangkin na pinirmahan ng isang POA, isama ang lahat ng pahina ng kasunduan sa POA at isang 

beripikasyong medikal na pinirmahan ng isang lisensiyadong doktor.  Anumang pag-aangkin na pinirmahan ng 

isang POA na hindi nagtataglay ng beripikasyong medikal ng isang lisensiyadong doktor ay tatanggihan nang 

walang pagsasaalang-alang. 

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
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Tandaan:   Ang bawat naberipikang nag-aangkin ay tatanggap ng kanyang bahagi ng ari-arian 

gaya ng ipinasiya mula sa impormasyong ibinigay sa Opisina ng Kontroler ng Estado (State 

Controller’s Office, SCO) ng kompanya na nag-ulat ng ari-arian o ng iniaatas na katunayan 

ng karapatan na ibinigay ng nag-aangkin.  

 

2. Kopya ng iyong kasalukuyang Lisensiya ng Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-Litratong 

Kard ng Identipikasyon.  
A. Kung wala kang isang balidong Lisensiya ng Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-

Litratong Kard ng Identipikasyon, ikaw ay maaaring magbigay ng: 

1) Kard ng Identipikasyon ng Militar; o 

2) May kulay na kopya ng una at huling pahina ng iyong balidong pasaporte. 

B. Kung ang iyong pangalan ay iba sa pangalang ipinakikita sa trust, testamento, o 

Talahanayan ng Tagapagmana ng namatay na may-ari, magbigay ng dokumentasyon na 

nagbeberipika ng pagbabago ng iyong pangalan.  Mga iminumungkahing dokumento: 

1) Sertipiko ng Kasal 

2) Dokumento ng hukuman 

 

3. Katunayan ng iyong Numero ng Seguridad Sosyal (Social Security Number, SSN). Mga 

iminumungkahing dokumento: 

A. Kopya ng iyong kard ng Social Security 

B. Orihinal na pay stub (kung ipinakikita ang iyong buong SSN) 

C. Kopya ng IRS Form W-2, pahayag ng mga suweldong kinita (kung ipinakikita ang iyong 

buong SSN) 

D. Kopya ng iyong kard na medikal (kung ipinakikita ang iyong buong SSN) 

E. Kopya ng liham ng awtorisasyon sa iyong Numero ng Identipikasyon ng Indibidwal na 

Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)    

 

4. Kung ikaw ay isang mamamayan ng ibang bansa at walang SSN o ITIN, ibigay ang lahat 

ng sumusunod:  

A. Kinumpleto at pinirmahang U.S. Government Internal Revenue Service (IRS) Form  

W-8 BEN, Sertipiko ng Katayuan Bilang Dayuhan, na matatagpuan mo sa 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf); at 

B. May kulay na kopya ng una at huling pahina ng iyong balidong pasaporte. 

1) Kung wala kang pasaporte, magbigay ng pinakamababang dalawang anyo ng 

inisyu-ng-pamahalaan na identipikasyon. 3  Mga iminumungkahing dokumento: 

a) Kopya ng iyong sertipikadong sertipiko ng kapanganakan at, kung ito ay 

nasa isang wikang iba sa Ingles, isang sertipikadong salin sa Ingles.  

b) Kopya ng iyong kasalukuyang kard ng pagpaparehistro ng botante 

c) Kopya ng iyong kasalukuyang konsular na kard ng identipikasyon 

d) Kopya ng iyong kasalukuyang visa ng residente 

 

5. Kung ikaw ay nag-aangkin ng ari-arian sa ngalan ng isang Nag-iisang Pagmamay-ari, 

magbigay ng:    
A. Katunayan ng SSN ng menor.  Mga iminumungkahing dokumento: 

                                                 
3  Maaari naming kontakin ka para sa pagpapatunay ng mga dokumento ng ibang bansa. 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
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1) Kopya ng kard ng Social Security ng menor 

2) Orihinal na pay stub ng menor (kung ipinakikita ang buong SSN) 

3) Kopya ng IRS Form W-2 ng menor, pahayag ng mga suweldong kinita (kung 

ipikinakikita ang buong SSN) 

B. Katunayan ng edad ng menor. Mga iminumungkahing dokumento: 

1) Sertipiko ng kapanganakan ng menor  

2) Kopya ng kasalukuyang Lisensiya ng Drayber o Inisyu-ng-Estado na May-

Litratong Kard ng Identipikasyon ng menor  

3) May kulay na kopya ng una at huling pahina ng pasaporte ng menor 

C. Katunayan ng pag-iingat/pagiging tagapangalaga. Mga iminumungkahing dokumento: 

1) Sa kaso ng kasal na mga magulang, kopya ng sertipiko ng kapanganakan ng 

menor 

2) Sa kaso ng diborsiyo, mga dokumento ng hukuman  

3) Mga liham ng Conservator/Pagiging Tagapangalaga  

4) Mga dokumento ng pag-aampon 

 

6. Katunayan ng iyong kasalukuyang address na pangkoreo.  Mga iminumungkahing 

dokumento: 

A. Orihinal na pay stub 

B. Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

 IRS Form W-2, pahayag ng mga suweldong kinita 

 IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

 IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na kinita 

C. Kopya ng pahayag ng mortgage o singil sa buwis sa tunay na ari-arian 

D. Orihinal na singil sa telepono, cable, o utilidad 

E. Orihinal na pahayag ng kard ng bangko o kredito 

 

7. Lahat ng pahina ng sertipikadong pinal na sertipiko ng pagkamatay. 

A. Kung ang namatay na may-ari ay namatay sa California, makukuha mo ang sertipikadong 

pinal na sertipiko ng pagkamatay sa pamamagitan ng pagkontak ng angkop na opisina ng 

tagapagtala ng county: 

1) Upang malaman ang county kung saan matatagpuan ang isang lungsod pumunta 

sa: http://www.csac.counties.org  at ipasok ang “cities” sa kahon ng paghahanap. 

2) Upang mapuntahan ang website ng isang partikular na tagapagtala ng county, 

pumunta sa: 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx  

B. Kung ang namatay na may-ari ay namatay sa isang estado na iba sa California, kailangan 

mong kontakin ang Opisina ng Mahahalagang Rekord para sa estadong iyon.  Upang 

mapuntahan ang website ng isang partikular na Opisina ng Mahahalagang Rekord, 

pumunta sa: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm  

C. Kung ang namatay na may-ari ay namatay sa labas ng Estados Unidos, at ang sertipiko ng 

pagkamatay ay nasa isang banyagang wika, dapat mong isumite ang parehong kopya ng 

sertipikadong pinal na sertipiko ng pagkamatay at isang sertipikadong salin sa Ingles.4   

                                                 
4  Maaari naming kontakin ka para sa pagpapatunay ng mga dokumento ng ibang bansa. 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
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1) Kung ang namatay na may-ari ay mamamayan ng ibang bansa, magbigay ng 

isang kopya ng una at huling pahina ng pasaporte ng namatay na may-ari o ilang 

ibang inisyu ng pamahalaan na identipikasyon. 

 

8. Kung hindi tinukoy sa sertipiko ng pagkamatay, magbigay ng katunayan ng SSN ng namatay 

na may-ari. Mga iminumungkahing dokumento: 

A. Kopya ng kard ng Social Security ng namatay ng may-ari 

B. Orihinal na pay stub (kung ipinakikita ang buong SSN ng namatay na may-ari) 

C. Kopya ng IRS Form W-2, pahayag ng mga suweldong kinita (kung ipinakikita ang buong 

SSN ng namatay na may-ari) 

D. Kopya ng kard na medikal na namatay na may-ari kung ipinakikita ang buong SSN ng 

namatay na may-ari) 

E. Liham ng awtorisasyon ng ITIN ng namatay na may-ari 

 

9. Katunayan na ang namatay na may-ari ay tumanggap ng koreo sa iniulat na address, kung 

ang iniulat na address ay hindi tinukoy sa sertipiko ng pagkamatay.  Matatagpuan mo ang 

iniulat na address sa pahina ng mga detalye ng pag-aangkin na nakalimbag sa iyong porma ng 

pag-aangkin.  Kung hindi mo maibigay ang dokumentasyong ito sa iyong pag-aangkin, maaari 

naming kontakin ka para sa karagdagang impormasyon.  Mga iminumungkahing dokumento: 

A. Orihinal na singil o pahayag ng account mula sa nag-uulat na kompanya 

B. Orihinal na pay stub 

C. Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

 IRS Form W-2, pahayag ng mga suweldong kinita 

 IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

 IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na kinita 

D. Kopya ng pahayag ng mortgage o singil sa buwis sa tunay na ari-arian 

E. Orihinal na singil sa telepono, cable, o utilidad 

F. Orihinal na pahayag ng kard ng bangko o kredito 

 

10. Kung walang iniulat na address sa pahina ng mga detalye ng pag-aangkin na nakalimbag 

sa iyong porma ng pag-aangkin, magbigay ng katunayan na ang pag-aari ay pag-aari ng 

namatay na may-ari.  Kung hindi mo maibigay ang dokumentasyong ito sa iyong pag-aangkin, 

maaari naming kontakin ka para sa karagdagang impormasyon.  Mga iminumungkahing 

dokumento: 

A. Orihinal na pahayag ng bangko (kung ang ari-arian ay mula sa isang bangko o pinansiyal 

na institusyon) 

B. Sertipiko ng stock o orihinal na pahayag ng account (kung ang ari-arian ay mula sa isang 

kompanya ng pamumuhunan) 

C. Orihinal na invoice o resibo mula sa nag-uulat na kompanya 

D. Listahan ng mga nilalaman ng safe deposit box (kung ang ari-arian ay isang safe deposit 

box) 

 

11. Kung ikaw ay nag-aangkin ng mga Karapatan at Royalty sa Mineral, magbigay ng 

katunayan na ang ari-arian ay pag-aari ng namatay na may-ari.  Mga iminumungkahing 

dokumento: 

A. Kopya ng pagbabayad ng royalty (stub ng tseke o kopya ng tseke) 
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B. Order ng Dibisyon 

C. Kopya ng IRS Form 1099-MISC, pahayag ng sari-saring kita 

D. Pahayag ng mga Royalty (mula sa kompanya) 

 

12. Kung ang ari-arian na inaangkin mo ay isang instrumentong maaaring isailalim sa 

negosasyon, tulad ng isang tseke, cashier's check, treveler's check, hindi nakonsumong gift 

card, money order, bond, o bond coupon, at nasa iyo ang orihinal na instrumento, magbigay 

ng isang kopya ng instrumentong maaaring isailalim sa negosasyon sa pag-aangkin.  Kung 

matiyak namin na nasa amin ang iyong mga pondo, kokontakin namin kayo para sa 

karagdagang impormasyon. 

 

13. Kung ang pag-aari ng namatay na may-ari ay pinananatili sa isang trust, ibigay ang lahat 

ng sumusunod na dokumentasyon: 
A. Ang isang kumpleto at pinirmahang kopya ng trust ng namatay na may-ari, kabilang ang 

mga lahat ing codicil at mga pagbabago; at 

B. Kung ikaw ay isang trustee, ibigay ang Numero ng Identipikasyon ng Pederal na 

Tagapag-empleyo (Federal Employer Identification Number, FEIN).  Mga 

iminumungkahing dokumento:  

1) Liham ng Kumpirmasyon mula sa IRS na nagpapakita ng pagtatalaga ng FEIN 

2) Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

a) IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran 

b) IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na 

kinita 

3) Pahina ng kumpirmasyon sa internet ng pagtatalaga ng IRS ng FEIN 

C. Kung ikaw ay isang benepisyaryo at ang trust ay naipamahagi na, magbigay ng isang 

kopya ng iyong pinal na Schedule K-1. 

1) Maaari ka naming kontakin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa (mga) 

trustee. 

D. Kung ang ari-arian ay hindi iniulat sa pangalan ng trust, o ang ari-arian ay hindi tinukoy 

sa dokumento ng trust, magbigay din ng isang kopya ng pour-over will ng namatay. 

 
Tandaan:    Kung ikaw ang trustee at ang ari-arian ay walang FEIN, maaari kang mag-aplay para dito 

sa pamamagitan ng pagsusumite sa IRS ng Form SS-4, na matatagpuan sa website ng IRS sa 

http:www.irs.gov, o sa pamamagitan ng pagkontak sa IRS sa (800) 829-4933. 

 

14. Kung ikaw ang itinalagang personal na kinatawan para sa ari-arian, magbigay ng: 
A. Katunayan ng pagtatalaga sa iyo.  Mga iminumungkahing dokumento: 

1) Inendorso at/o Iniharap na kopya ng iyong mga Liham na Testamento o 

Pangangasiwang pinirmahan ng isang opisyal na panghukuman; 

2) Pinal na Decree ng Pamamahahagi5 (saradong probate lamang); o 

3) Ibang (mga) dokumentong inisyu ng hukuman. 

B. FEIN para sa ari-arian.  Mga iminumungkahing dokumento: 

1) Liham ng Kumpirmasyon mula sa IRS na nagpapakita ng pagtatalaga ng FEIN 

2) Kopya ng natanggap na pahayag ng buwis, tulad ng: 

                                                 
5  Hindi kami tatanggap ng petisyo o isang di-pinirmahang utos para sa isang Pinal na Decree ng Pamamahagi. 

https://sa1.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
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a) IRS Form 1098, pahayag ng interes na binayaran  

b) IRS Form 1099-INT o 1099-DIV, pahayag ng interes o mga dibidendo na 

kinita 

3) Pahina ng kumpirmasyon sa internet ng pagtatalaga ng IRS ng FEIN 

 
Tandaan:     Kung ang ari-arian ay walang FEIN, maaari kang mag-aplay para dito sa pamamagitan ng 

pagsusumite sa IRS ng Form SS-4, na matatagpuan sa website ng IRS sa http: www.irs.gov, o sa 

pamamagitan ng pagkontak sa IRS sa (800) 829-4933. 

 

15. Kung ikaw ay isang benepisyaryo ng isang ari-ariang nasa ilalim ng probate, magbigay ng: 

A. Isang inendorso/iniharap na kopya ng isang ipinag-utos ng hukuman na Pinal na Decree 

ng Pamamahagi para sa ari-arian ng namatay na pinirmahan ng isang opisyal na 

panghukuman; at 

1) Kung ang pinal na decree ay tumukoy, bilang benepisyaryo ng ari-arian, ng isang 

trust na ikaw ay isang trustee, ibigay din ang lahat ng dokumentong iniaatas para 

sa mga ari-arian na nasa ilalim ng trust, gaya ng nakalista sa itaas sa aytem 13. 

B. Maaari ka naming kontakin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa personal na 

kinatawan para sa ari-arian.  

 

16. Kung ikaw ang executor/executrix ng testamento ng namatay na may-ari o isang 

benepisyaryong tinukoy sa testamento, at ang ari-arian ay nagkakahalaga ng $150,000 o 

mas mababa, ibigay ang mga sumusunod: 
A. Ang isang kumpletong kopya ng pinirmahang testamento ng namatay na may-ari, 

kabilang ang lahat ng codicil, kung angkop; at 

B. Isang kinumpleto at pinirmahang Declaration Under Probate Code Section 131016, na 

matatagpuan sa aming website sa: http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html. 

 

17. Kung ikaw ang tagapagmana ng isang namatay na may-ari na hindi nag-iwan ng 

testamento, magbigay ng: 

A. Isang kinumpleto at pinirmahang Declaration Under Probate Code Section 131016, na 

matatagpuan mo sa aming website sa: http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html;  
B. Isang kinumpletong Talahanayan ng Tagapagmana, na matatagpuan mo sa aming website 

sa: http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html; and 

                                                 
6 Ang Declaration Under Probate Code Section 13101 ay nagdedeklara na ang ari-arian ng namatay ay $150,000 o 

mas mababa at walang pamamaraan na isinasagawa o naisagawa upang pangasiwaan ang ari-arian.  Kung ang 

halaga ng ari-arian na inaangkin mo ay higit sa $150,000, maaari naming hilingin na magpetisyon ka sa hukuman na 

magtalaga ng isang personal na kinatawan para sa ari-arian. 

 

http://http:%20www.irs.gov
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
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C. Dokumentasyon ng iyong kaugnayan sa namatay na may-ari. Mga iminumungkahing 

dokumento:  

1) (Mga) Sertipiko ng kasal 

2) (Mga) Sertipiko ng pagkamatay  

3) (Mga) Sertipiko ng kapanganakan  

a) Kung ang iyong pangalan ay iba sa pangalang nasa iyong sertipiko ng 

kapanganakan, magbigay ng dokumentasyon upang maberipika ang 

pagbabago ng iyong pangalan. Mga iminumungkahing dokumento: 

 Sertipiko ng Kasal 

 Dokumento ng hukuman 

 

Ipadala ang lahat ng dokumento sa:    State Controller’s Office 

Unclaimed Property Division 

P.O. Box 942850 

Sacramento, CA 94250-5873 
 

Kung may mga katanungan ka tungkol sa mga tagubiling ito o mga iniaatas na dokumento, 

mangyaring tawagan kami sa (800) 992-4647.  
 

Tandaan:  Kung ikaw ay may natitirang utang sa estado ng California, lungsod, o ahensiya ng county, 

ang pagbabayad sa iyong hindi naangking ari-arian ay maaaring kunin upang bayaran ang utang. 


