
PHÂN BỘ TÀI SẢN VÔ THỪA NHẬN 

CÁC CHỨNG CỚ CẦN CÓ KHI CHỦ SỞ HỮU NỘP ĐƠN XIN HOÀN LẠI TÀI SẢN CỦA MÌNH 

Trang 1 trong 3 

Nếu cơ sở dữ liệu hay trang Web của chúng tôi có liệt kê tên của quý vị là Chủ Sở Hữu Tài 

Sản, xin vui lòng theo các hướng dẫn sau đây và cung cấp đủ các văn bản chứng cớ được 

yêu cầu để chúng tôi có thể xử lý đơn của quý vị. Lưu ý: Các văn bản trong mục 1-3 được 

yêu cầu cho tất cả các đơn xin hoàn lại tài sản. 

Nếu tài sản quý vị xin được hoàn lại không được liệt kê theo tên của quý vị trong cơ sở dữ 

liệu hay trên trang Web của chúng tôi, nhưng quý vị là chủ sở hữu của các phương tiện tài 

chính chưa được đổi thành tiền (thí dụ như: chi phiếu, ngân phiếu thu ngân, chi phiếu du 

lịch, lệnh chuyển tiền, trái phiếu hay giấy chứng chỉ) và quý vị tin rằng các phương tiện 

này đã được chuyển đến Phân Bộ Tài Sản Vô Thừa Nhận, xin cũng theo các hướng dẫn 

dưới đây.  Đối với các khoản tiền mặt trị giá ít hơn $50, quý vị cần trình nộp các văn bản 

được yêu cầu trong những Mục 1-3 và 4.B. 

1. Phải nộp Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Hoàn Lại Tài Sản được điền đầy đủ và ký tên. (Lưu

ý: các Giấy Ủy Quyền sẽ không được chấp nhận)

A. Mẫu Xác Nhận Yêu Cầu Hoàn Lại Tài Sản cần đóng dấu công chứng nếu:

1) Quý vị xin được hoàn lại tài sản có giá trị từ $1,000 trở lên

2) Quý vị xin được hoàn lại các loại chứng khoán như:

a) Cổ phiếu

b) Quỹ tương trợ

c) Trái phiếu

d) Giấy nợ

3) Quý vị xin được hoàn lại các tài vật trong két sắt nhỏ ở ngân hàng

B. Nếu tài sản đó có nhiều chủ sở hữu thì mỗi chủ sở hữu phải ký một Mẫu Xác Nhận

Yêu Cầu Hoàn Lại Tài Sản.

1) Tất cả các mẫu đơn này có thể được gởi chung với nhau nếu dùng cùng các

chứng cớ như nhau.  Nếu gởi riêng thì mỗi mẫu đơn riêng phải đính kèm các

chứng cớ hỗ trợ được yêu cầu.

2) Tỷ lệ phần trăm mà quý vị được hoàn trả sẽ được tính căn cứ vào thông tin

trong các chứng cớ được nộp trình.

3) Nếu quý vị tin rằng mình có quyền được hoàn trả 100% tài sản đó, xin cung

cấp các văn bản chứng minh rằng quý vị có quyền sở hữu toàn bộ số tiền đó,

thí dụ như các Giấy Tờ Tòa Án. Chỉ áp dụng điều này nếu báo cáo về tài sản

đó có nêu tên nhiều chủ sở hữu.

2. Phải nộp bản sao của Bằng Lái hoặc Thẻ Chứng Minh Có Hình do tiểu bang cấp và còn

hiệu lực(Quý vị có thể gởi giấy khai có đóng dấu công chứng gồm Họ Tên, Số Bằng Lái,

Ngày Hết Hạn Bằng Lái, và Ngày Sinh của quý vị thay vì bản sao Bằng Lái).
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tiếp tục 

Trang 2 trong 3 

A. Nếu không có Bằng Lái hoặc Thẻ Chứng Minh Có Hình do tiểu bang cấp thì các

chứng thư đề nghị sau cũng có thể chấp nhận:

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

1) Thẻ Chứng Minh Quân Nhân

2) Hộ Chiếu

3) Thẻ Học Sinh (Nếu Người Nộp Đơn còn dưới tuổi vị thành niên)

B. Nếu tên hiện thời của quý vị khác với tên được báo cáo bởi công ty chuyển tài sản

đến văn phòng chúng tôi, xin cung cấp các chứng cớ xác nhận việc quý vị đã đổi tên.

Một số giấy tờ đề nghị gồm:

1) Giấy Hôn Thú

2) Giấy Tờ Tòa Án

3. Phải nộp Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị. Nếu Chủ Sở Hữu còn dưới tuổi vị thành

niên thì quý vị phải nộp số SSN của cháu.

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

A. Thẻ An Sinh Xã Hội

B. Giấy Khai Thuế

C. Cuống séc lương (nếu số SSN được ghi trên cuống séc)

Lưu ý: Nếu quý vị có quốc tịch nước ngoài nên không có số SSN thì phải cung cấp chứng cớ 

xác nhận rằng quý vị là người nước ngoài. Để xác nhận điều này, quý vị có thể cung cấp cho 

chúng tôi Mẫu Đơn số W-8 BEN của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn 

này tại trang Web sau: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 

4. Cho dù số SSN là thông tin xác nhận chính nhưng thỉnh thoảng vẫn không đủ để chúng

tôi có thể xác nhận đơn xin hoàn lại tài sản vì công ty báo cáo tài sản vô thừa nhận đó

đã không cung cấp số SSN khi chuyển tài sản đến văn phòng chúng tôi.  Trong những

trường hợp như thế, chúng tôi sẽ cần thêm các chứng cớ được liệt kê ở phần A. hoặc B.

dưới đây để xác nhận đơn xin của quý vị. Do đó, nếu quý vị có sẵn những văn bản này,

hãy nhớ nộp cùng với đơn xin hoàn lại tài sản để bảo đảm đơn xin được xử lý càng

nhanh càng tốt.

HOẶC 

A. Phải nộp chứng cớ cho thấy quý vị đã từng sống tại địa chỉ được báo cáo bởi công ty

chuyển tài sản vô thừa nhận đến văn phòng chúng tôi.  Địa chỉ này được đăng trên

trang Web của Phân Bộ Tài Sản Vô Thừa Nhận (Unclaimed Property) thuộc Phòng

Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang (State Controller) tại địa chỉ www.sco.ca.gov.

Nếu quý vị không có máy nối mạng internet để tìm địa chỉ được báo cáo, xin gọi 1-

800-992-4647 để được trợ giúp.

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

1) Cuống séc lương

2) Các văn bản vay nợ mua nhà

3) Hóa đơn điện thoại hay tiện ích công cộng (điện, nước, v.v.)

4) Giấy kết toán của ngân hàng hay thẻ tín dụng

5) Giấy Hôn Thú hay Giấy Khai Sinh

http://www.sco.ca.gov/
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HOẶC 
B. Chứng cớ cho thấy rằng quý vị đã mở tài khoản tại hay mua bán với Công Ty báo cáo

tài sản vô thừa nhận đó. Các chứng cớ này phải có liên quan cụ thể với tài sản mà quý

vị nộp đơn xin hoàn lại.

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

1) Giấy kết toán của ngân hàng (nếu tài sản vô thừa nhận đó có từ ngân hàng)

2) Giấy chứng nhận mua cổ phiếu hay giấy kết toán cổ phiếu (nếu tài sản vô thừa

nhận đó có từ Công Ty Đầu Tư)

3) Hóa đơn hay biên lai có ghi tên của quý vị và Công Ty Báo Cáo

4) Danh sách liệt kê các tài vật trong két sắt (nếu tài sản đó được chứa trong một

két sắt nhỏ ở ngân hàng)

5. Nếu quý vị xin được hoàn lại tiền theo chi phiếu, ngân phiếu thu ngân, chi phiếu du

lịch, lệnh chuyển tiền, trái phiếu hay giấy chứng chỉ (được gọi chung là Phương Tiện

Tài Chính Gốc), thì quý vị sẽ cần nộp một bản sao cho chúng tôi kiểm tra lại xem chúng

tôi có cầm số tiền đó của quý vị hay không. Khi đã xác định chắc chắn rằng chúng tôi

đang cầm số tiền đó thì chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gởi Phương Tiện Tài Chính Gốc cho

chúng tôi. Nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không có Phương Tiện Tài Chính Gốc, xin

liên lạc với Phân Bộ Tài Sản Vô Thừa Nhận theo số (800) 992-4647 để được hướng dẫn

thêm.

6. Nếu quý vị nộp đơn xin hoàn lại tài sản thay mặt cho một đứa trẻ dưới tuổi vị thành

niên thì phải trình nộp:

A. Chứng cớ xác nhận là người giám hộ của Trẻ Vị Thành Niên.

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

1) Lệnh Giao Quyền Giám Hộ/Bảo Hộ Tài Sản (Conservator/Guardianship

Letters)

2) Bản sao của Giấy Khai Thuế gần đây nhất

B. Chứng cớ xác nhận Tuổi của Trẻ Vị Thành Niên.

Một số giấy tờ đề nghị gồm: 

1) Giấy Khai Sinh

2) Thẻ Học Sinh (nếu có ghi tuổi hay ngày sinh của trẻ vị thành niên)

Gởi tất cả các văn bản này đến: State Controller’s Office  

Unclaimed Property Division 

P.O. Box 942850 

Sacramento, CA 94250-5873 

Nếu quý vị có thắc mắc hay quan ngại gì về các hướng dẫn này, xin gọi 

(800) 992-4647.


