
 

 

 

 
 

Եթե դուք նշվել եք մեր տվյալների շտեմարանում կամ մեր կայքէջում իբրեւ գույքի 

սեփականատեր, խնդրում ենք հետեւել ներքեւի ցուցմունքներին եւ հայթայթել բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը Ձեր պահանջը ձեւակերպելու համար: Ծանոթություն.- Թիվ 1-

ից 3 նյութերը հարկավոր են բոլոր պահանջներին համար:  

 

Եթե գույքը, որը դուք պահանջում եք, Ձեր անվամբ չի հիշատակվել մեր տվյալների 

շտեմարանում կամ մեր կայքէջում, բայց դուք սեփականատերն եք չգանձված գումարների 

(ինչպես բանկային չեկեր, գանձապահի չեկեր, ճամփորդական չեկեր, դրամական 

փոխանցագրեր, փոխառության տոմսեր կամ կտրոններ) որոնք կարծում եք, որ փոխանցվել 

են Չպահանջված Գույքի Բաժին, հետեւեք ներքեւի ցուցմունքներին: Հիսուն դոլարից պակաս 

կանխիկ փողի դեպքում, պետք է ներկայացնեք թիվ 1-ից 3 եւ 4.Բ. նյութերի համար 

պահանջվող փաստաթղթերը:  

 

1. Անհրաժեշտ է լրացված եւ ստորագրված պահանջագիր: (Ծանոթություն.- 

Իրավաբանի լիազորագրերը չեն ընդունվում) 

 

Ա. Պահանջագիրը պետք է նոտարացվի եթե՝  

1) Պահանջի արժեքը $1.000 կամ ավելի է 

2) Պահանջ է ներկայացվում այնպիսի արժեթղթերի համար, ինչպիսիք են՝  

ա) Բաժնետոմսեր 

բ) Համատեղ ֆոնդեր 

գ) Փոխառության տոմսեր 

   դ) Պարտամուրհակներ 

3) Պահանջը չհրկիզվող պահարանի բովանդակության մասին է: 

Բ. Եթե գույքի հետ առնչված բազմաթիվ սեփականատերեր կան, գույքապահանջ 

յուրաքանչյուր սեփականատեր պետք է ստորագրի պահանջագիր:  

1) Բոլոր պահանջաթերթիկները կարող են միասնաբար ղրկվել եթե 

օգտագործվում են միեւնույն օժանդակ փաստաթղթերը: Եթե ղրկվում են 

անջատաբար, յուրաքանչյուր անջատ պահանջ պետք է ունենա հարկավոր 

օժանդակ փաստաթղթերը:  

2) Ձեր վճարման համեմատությունը կհիմնվի Ձեր հայթայթած 

փաստաթղթերի տեղեկությունների վրա:  

3) Եթե դուք կարծում եք, որ իրավունք ունեք գույքի 100%¬ին, խնդրում ենք 

հայթայթել փաստաթղթեր, որոնք կապացուցեն ձեր կարծիքը՝ գույքի 

ամբողջական սեփականության մասին, ինչպես դատարանական 

փաստաթղթեր: Սա միայն կիրարկվում է եթե տեղեկագրված է բազմաթիվ 

սեփականատերերի առկայություն:  

 

 



 

 

 

 
 

2. Ձեր ներկա վարորդական արտոնագրի կամ նահանգից տրված լուսանկարով 

ինքնության քարտի օրինակ է պահանջվում (Ձեր վարորդական արտոնագրի օրինակի 

փոխարեն, ընդունելի է ուղարկել նոտարացված հայտարարություն, որն ունենա Ձեր 

անունը, վարորդական արտոնագրի համարը, վարորդական արտոնագրի ուժը կորցնելու 

տարեթիվը եւ ծննդյան տարեթիվը): 

 

Ա. Եթե վարորդական արտոնագիրը կամ նահանգից տրված ինքնության 

փաստաթուղթն առկա չէ, թույլատրվում են հետեւյալ փաստաթղթերը: Թելադրված 

օրինակներից են.-  

1) Զինվորական ինքնության փաստաթուղթ 

2) Անձնագիր 

3) Դպրոցական ինքնության փաստաթուղթ (եթե պահանջողը անչափահաս է) 

Բ. Եթե Ձեր անունը տարբերվում է այն անունից, որը տեղեկագրել է գույքը հանձնող 

ընկերությունը, խնդրում ենք ներկայացնել փաստաթուղթ, որը վկայում է Ձեր անվան 

փոփոխությունը: Թելադրված օրինակներից են.-  

1) Ամուսնական վկայական 

2) Դատարանի փաստաթուղթ 

 

3. Պահանջվում է Ձեր Սոցիալական Ապահովության համարի (ՍԱՀ) փաստ: Եթե 

սեփականատերը անչափահաս է, դուք պետք է հայթայթեք նրա ՍԱՀ¬ը:  

 Թելադրված օրինակներից են.- 

Ա. Սոցիալական Ապահովության քարտը 

Բ. Հարկային հարցաթերթիկը 

Գ. Աշխատավարձի չեկը (միայն եթե ցույց է տալիս ՍԱՀ¬ը) 

Ծանոթություն.- Եթե օտարերկրյա քաղաքացի եք եւ չունեք ՍԱՀ, անհրաժեշտ է Ձեր 

արտասահմանյան կարգավիճակի ստուգումը: Այս ստուգումը կարելի է կատարել  

հայթայթելով ԱՄՆ կառավարության Հարկային Տեսչության W-8 BEN հարցաթերթիկը: 

Հարցաթերթիկը կարելի է գտնել հետեւյալ կայքէջում՝ http://www.irs.gov/pub/irs-

pdf/fw8ben.pdf  

 

4. Թեեւ ՍԱՀ¬ը ստուգման մեր նախնական ձեւն է, երբեմն չենք կարող ստուգել ՍԱՀ¬ի 

վրա հիմնված պահանջը, որովհետեւ գույքը տեղեկագրող ընկերությունը ՍԱՀ չի 

ներկայացրել երբ գույքը փոխանցել է մեզ: Այս պարագաներին կարիք կունենանք 

լրացուցիչ փաստաթղթերի, ինչպես նկարագրված է ներքեւի Ա. եւ Բ. կետերում, Ձեր 

պահանջը ստուգելու համար: Հետեւաբար, եթե այս փաստաթղթերը առկա են, խնդրում 

ենք դրանք ներկայացնել Ձեր պահանջի հետ՝ արագ ընթացքն ապահովելու համար:  

ԿԱՄ 

 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf


 

 

 

 
 

Ա. Ապացույց, որ ապրել եք այն հասցեում, որը տեղեկագրվել է չպահանջված գույքը հանձնող 

ընկերության կողմից: Հասցեն ցույց է տրվում Նահանգի Հաշվապահի Չպահանջված Գույքի 

կայքէջում՝ www.sco.ca.gov.: Եթե չունեք Համացանցի մուտք՝ հիշյալ հասցեն ստուգելու 

համար, խնդրում ենք զանգահարել  1-800-992-4647 համարով՝ օժանդակության համար: 

Թելադրված օրինակներից են.- 

1) Աշխատավարձի չեկ 

2) Հարկային հարցաթերթիկ 

3) Հիպոթեկի փաստաթղթեր 

4) Հեռախոսի կամ ծառայության վարձը 

5) Բանկային կամ վարկային քարտի հաշվետվություն 

6) Ամուսնության կամ ծննդյան վկայագիր 

ԿԱՄ 

Բ. Փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ դուք հաշիվ ունեիք կամ բիզնես եք արել 

չպահանջված գույքը տեղեկագրող ընկերությանը հետ: Այս փաստաթղթերը պետք է առնչված 

լինեն Ձեր պահանջած գույքի հետ:  

Թելադրված օրինակներ են.- 

1) Բանկային հաշվետվություն (եթե չպահանջված գույքը բխում է բանկից)  

2) Բաժնետոմսերի վկայագիր կամ հաշվետվություն (եթե չպահանջված 

գույքը բխում է ներդրումային ընկերությունից) 

3) Ապրանքագրեր կամ ստացագրեր, որոնք ցույց են տալիս Ձեր եւ 

տեղեկագրող ընկերության անունները 

4) Պահարանի բովանդակության ցուցակ (եթե գույքը բխում է չհրկիզվող 

պահարանից) 

 

5. Եթե պահանջում եք գույք որը բանկային չեկ, գանձապահի չեկ, ճամփորդական չեկ, 

դրամական փոխանցագիր, փոխառության տոմս կամ կտրոն է (այսուհետեւ՝ «սկզբնական 

գործիք»), դուք պետք է հայթայթեք պատճենը, որ հետազոտենք՝ Ձեր գումարները մեզ մոտ 

լինելը հաստատելու համար: Երբ ճշգրտենք, որ Ձեր գումարը մեզ մոտ է, այն ատեն 

կխնդրենք, որ մեզ հայթայթեք «սկզբնական գործիքըե: Եթե դուք չունեք «սկզբնական 

գործիքեը ինչ¬որ պատճառով, խնդրում ենք կապվել Չպահանջված Գույքի Բաժնի հետ՝ 

(800) 992-4647 համարով, եւ դուք կստանաք լրացուցիչ ցուցմունքներ:  

 

6. Եթե պահանջում եք գույք անչափահասի անունով, դուք պետք է հայթայթեք՝  

Ա. Փաստաթղթեր, որոնք ցույց կտան անչափահասի խնամակալությունը  

 Թելադրված օրինակներից են.- 

1) Խնամակալի/ խնամակալության նամակներ 

2) Ներկա հարկային հարցաթերթիկի օրինակ 

 Բ. Փաստաթղթեր, որոնք ցույց կտան անչափահասի տարիքը 

 Թելադրված օրինակներից են.- 

http://www.sco.ca.gov/


 

 

 

 
 

1) Ծննդյան վկայական 

2) Դպրոցի ինքնության քարտ (միայն եթե ցույց է տալիս անչափահասի 

տարիքը կամ ծննդյան տարեթիվը) 

 

 

Ուղարկեք բոլոր փաստաթղթերը՝ 

 

Նահանգի Հաշվապահի Գրասենյակ 

Չպահանջված Գույքի Բաժին 

Փոստարկղ 942850 

Սակրամենտո, ԿԱ 94250-5873 

  

Եթե այս ցուցմունքների մասին հարցեր կամ հոգսեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարել (800) 

992-4647 համարով: 

 


