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MADALAS NA ITANONG 

Paano gumagana ang proseso ng 
paghahabol? 

Ang mga kawani ng SCO ay maingat na 
nagsusuri sa bawat paghahabol. Kung ang 
mga dokumentasyon na iyong ibinigay ay 
hindi sapat upang patunayan ang iyong 
legal na karapatan sa pag-aari, ang SCO ay 
makikipag-ugnay sa iyo at ipapaliwanag 
kung bakit. Ang SCO ay hinihiling ng batas 
na isaalang-alang ang lahat ng paghahabol 
sa loob ng 180 araw mula sa petsa nang 
makatanggap ang SCO ng kumpletong 
dokumento sa paghahabol. 

Mayroon bang limitasyon sa panahon 
para sa pagkuha ng aking ari-arian mula 
sa SCO? 

Wala.  Walang limitasyon sa panahon na 
maghain ng paghahabol.   

Ano ang numero ng pagkakakilanlan sa 
pag-aari? 

Ang SCO ay nagtatalaga ng isang 
natatanging numero sa bawat account ng 
hindi inangking pag-aari. Mangyaring 
ilakip ang numerong ito sa lahat ng mga 
pagtatanong tungkol sa iyong paghahabol. 

Paano ko malalaman kung natanggap ng 
SCO ang aking kahilingan? 

Magpapadala ang SCO ng isang sulat ng 
resibo sa paghahabol sa pamamagitan ng 

koreo matapos matanggap ang iyong 
kahilingan.  Maaari ka ring bumisita sa 
claimit.ca.gov at e-click ang “Claim Status 
Search.”  

Gaano katagal aabutin ang proseso ng 
aking paghahabol? 

Matapos na matanggap ng SCO ang lahat 
ng kinakailangang dokumentasyon, ang 
mga simpleng paghahabol ng pera ay 
maaaring maisagawa sa loob ng 30 
hanggang 60 araw. Ang mga mas 
kumplikadong paghahabol na 
kinasasangkutan ng mataas na dolyar na 
mga pag-aari, mga mahalagang papel, o 
mga paghahabol na inihain ng mga 
tagapagmana ay karaniwang pinoproseso 
sa loob ng 180 araw.   

Magbabayad ba ako ng interes sa pag-
aari sa panahong pinangangalagaan ng 
SCO ang pag-aari?  

Hindi. Hindi pinapayagan ng batas na ang 
interes ay mabayaran sa pag-aari na 
hawak ng Estado ng California.   

Paano kung makikipag-ugnay ako sa 
mayhawak upang kunin ang aking pag-
aari bago pa ito maibigay sa SCO at ang 
mayhawak ay hindi tumutugon?  

Kung ang mayhawak ay hindi tumugon sa 
iyong mga kahilingan, mangyaring 
makipag-ugnay sa SCO para sa tulong sa 
(800) 992-4647.
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BACKGROUND 

Mula noong 1959, ang Batas ng Hindi Inangkin 

na Ari-arian ng California ay nangangailangan 
ng  mga mayhawak (tulad ng pinansiyal na 

mga institusyon, mga korporasyon, 

pangangalakal, at mga kompanya ng seguro) 

upang iulat at isumite ang hindi inangkin na 
ari-arian (tulad ng mga bank account, mga 

stock, mga garantiya, hindi napalitan na mga 

tseke, at mga laman ng kahang hulugan) sa 

Opisina ng Controller ng Estado o State 
Controller’s Office (SCO) kapag walang 

aktibidad sa isang account sa tatlong taon.  

Ang batas ay pinagtibay upang iwasan ang 

mga mayhawak mula sa pag-aako ng 

pagmamay-ari ng ari-arian kapag nawala na 

ang pakikipag-ugnay sa orihinal na may-ari. 

Ang batas ay pumapayag din sa pamahalaan 

ng estado na isauli ang ari-arian, o pera mula 

sa pagbebenta ng ari-arian, sa may-ari nito. 

Ang SCO ay nagbibigay ng iisang 
pinagkukunan upang tingnan ang hindi 

inangkin na ari-arian na ipinadala sa Estado ng 

California ng mga mayhawak mula sa buong 

bansa.  

PAANO TUMATANGGAP ANG 

CONTROLLER NG ESTADO NG PAG-AARI? 

Ang isang mayhawak ay kinakailangang 

magpadala ng isang abiso sa huling kilalang 

tirahan ng may-ari ng ari-arian. Kung ang 
mayhawak ay walang natanggap na tugon sa 

abiso, ang mayhawak ay iniuulat ang 

impormasyon tungkol sa may-ari ng ari-arian 

sa SCO.  

Pagkatapos, ipapaalam ng SCO sa may-ari ng 

ari-arian na ipapadala ng mayhawak ang pag-

aari sa SCO kung ang may-ari ay hindi 
nakikipag-ugnay sa mayhawak sa isang tiyak 

na petsa. Ibabahagi ng SCO ang impormasyon 

sa kung papaano makipag-ugnay sa 

mayhawak upang angkinin ang pag-aari.  Ang 
abiso ay ipadala sa huling kilalang tirahan ng 

may-ari na iniulat ng mayhawak o, kung 

mayroon, sa isang bagong tirahan na ibinigay 

ng Lupon ng Buwis sa Prangkisiya ng California 
o Franchise Tax Board. Hinihimok ng SCO ang

mga may-ari na makipag-ugnay sa mga

mayhawak bilang tugon sa abiso.

Kung ang pag-aari ay hindi inangkin ng may-

ari, ililipat ng mayhawak ang pag-aari sa SCO, 

kung saan maaaring kunin ito ng may-ari o 
mga tagapagmana. 

MAYROON KA BANG PAG-AARI NA 

AANGKININ? 

Madaling malalaman kung pinangangalagaan 
ng SCO ang pag-aari sa iyong pangalan. 

Maghanap sa database sa claimit.ca.gov.  

Matapos maipadala ang pag-aari sa SCO, kung 

ikaw ang may-ari ng ari-arian o tagapagmana 

maaari mong direktang kunin ang iyong pag-

aari nang walang bayad.  Kung ang 
tagapaghanap ng tagapagmana, imbestigador, 

o tagahanap ng propyedad ang sa halip ay

kumakatawan sa iyo, maaaring singilin ka ng 

taong iyon ng hanggang sa 10 porsyento ng 
halaga ng pag-aari.   

Kung makakahanap ka ng pag-aari na 

nabibilang sa iyo sa database ng SCO, 
kumpletuhin ang online na porma upang 

makuha ang iyong pag-aari sa pamamagitan 

ng elektroniko o tumawag sa (800) 992-4647 

para sa tulong. 

Ang mga tagubilin sa pagkuha at ang listahan 

ng mga dokumento na kinakailangan upang 

patunayan ang iyong paghahabol ay nasa 
claimit.ca.gov. 

Maaari ka ring mag-print at magpadala ng 
isang porma sa pagkuha sa: 

State Controller’s Office 

Unclaimed Property Division 
P.O. Box 942850 

Sacramento, CA 94250-5873 

Ang aking mga numero sa pagkakakilanlan 
sa pag-aari: 


