
 
 
 

Deklarasyon sa Ilalim ng Probate Code Section 13101 
Idinideklara ng lumagda, para sa kanyang sarili at hindi para sa iba: 

 
1.   Na si   [Pangalan ng Pumanaw], kinilala dito bilang "Pumanaw," ay namatay sa 

Lungsod ng   ,  Bansa ng   , 
Estado ng   noong (MM/DD)   _, (YYYY)   . 

 
2.   Hindi bababa sa 40 araw ang lumipas simula ng pagkamatay ng Pumanaw, tulad ng ipinakita sa napatunayang kopya 

ng sertipiko ng pagkamatay ng Pumanaw na nakalakip sa pagdedeklarang ito. 
 

3.   Walang pamamaraang isinasagawa ngayon sa California para sa pamamahala sa estate ng Pumanaw. 

 
4.   Nagbigay-pahintulot nang pasulat ang personal na kinatawan ng pumanaw sa pagbabayad, paglilipat, o paghahatid 

sa nagdeklara ng ari-ariang inilarawan sa affidavit o deklarasyon. 
 

5.   Ang kasalukuyang kabuuang patas na halaga sa merkado ng ari-ariang lupain at personal ng Pumanaw sa California, 
hindi kasama ang ari-ariang inilrawan sa Seksyon 13050 ng California Probate Code, ay hindi lumalabis sa isang 
daang libong dolyar ($100,000). 

 
6.   Ang ari-arian ng Pumanaw na babayaran, ililipat o ihahatid ng Tanggapan ng California State Controller 

sa nagdeklara alinsunod sa deklarasyong ito ay: 
 
 
 

7.   LAGYAN NG TSEK ANG ISA SA MGA SUMUSUNOD at, kung naaangkop, PUNAN ANG BLANGKO: 
 

Ang (mga) nagdedeklara ay ang (mga) kahalili ng Pumanaw (tulad ng tinukoy sa Seksyon 13006 ng 

California Probate Code) sa interes ng Pumanaw sa inilarawang ari-arian 

hal: makikinabang sa habilin ng Pumanaw o, kapag walang iniwang habilin ang Pumanaw, 

ang buhay na asawa, anak, apo, magulang, kapatid na lalaki, kapatid na babae, 

pamangking babae, pamangking lalake, lolo't lola, tiyahin, tiyuhin, pinsan, atbp 

Ang (mga) nagdedeklara ay awtorisado sa ilalim ng Seksyon 13051 ng California Probate Code upang 

kumilos sa ngalan ng kahalili ng Pumanaw (tulad ng tinukoy sa Seksyon13006 ng California Probate 

Code) na may pagsasaalang-lang sa interes ng Pumanaw sa inilarang ari-arian 

hal: tagapangalaga o tagapag-ingat ng estate ng Pumanaw, trustee ng trust ng Pumanaw, 

tagapagbantay ng habilin ng Pumanaw o personal na kintawan ng (mga) makikinabang 

Ang (mga) pangalan ng (mga) kahalili ng Pumanaw ay:   _   

 
8.   Walang iba pang tao ang may nangingibabaw na karapatan sa interes ng Pumanaw sa inilarawang ari-arian. 
9.   Ang hiling ng nagdedeklara na mabayaran, maihatid, o mailipat ang inilarawang ari-arian sa mga nagdedeklara. 
10. Idinedeklara ng mga nagdedeklara sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng State of 

California na totoo at tama ang the nabanggit. Ipinatupad sa ika-  _araw ng   _ 

sa   . 
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