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Mga Batas Ng Karapatan Ng Hindi Inangkin Na Ari-Arian Ng Mga May-Ari Sa 2007 
 

 
Misyon 

 

Ang solong layunin ng Programang Hindi Inangkin na Ari-arian ay upang (a) mapagsama muli ang 
nawala at pinabayaang ari-arian sa kanilang mga may karapatan na may-ari at (b) mailigtas ang mga 
ganitong ari-arian na gamitin ng mga pribadong interes para sa personal na pakinabang. 

 
Mga Tipo ng Ari-arian na Iniulat sa Estado 

 

Ang mga ari-arian na maaaring mailipat sa Estado kabilang, ngunit hindi limitado sa: mga kuwentang 
ligtas na nakadeposito, mga kahong panligtas sa deposito, hindi kinuwartang mga tseke, mga tseke ng 
kahero, mga tseke ng nagbebenta, mga seguridad, mga dibidendo, mga nakuha sa seguro, mga 
depositong seguridad at iba pang tipo ng hindi nakikitang ari-arian. 

 
Ang mga seksiyong 1510 hanggang 1521 ng Koda ng Sibil na Pamamaraan ng California ay karaniwang 
iniaatas na ang ari-arian ay iniuulat sa Estado pagkatapos ng tiyak na tagal ng panahon na walang 
aktibidad ng may-ari. Sa kaso ng kuwenta sa bangko, bilang halimbawa, ang isang organisasyong pang- 
bangko ay inaatasan ng batas na iulat ang ari-arian kung ang may-ari, pagkalampas ng tatlong taon, ay 
hindi nagawa ang anuman sa sumusunod: 

 
1)   Tinaasan o binabaan ang halaga ng deposito, nagpalit ng tseke na may tubo, o nag-prisinta ng 

libreta o iba pang katulad na ebidensiya ng deposito na lumilikha ng tubo. 
 

2)   Gumawa ng sulat na elektroniko o nakapapel sa organisasyong pang-bangko tungkol sa 
deposito. 

 
3)   Kung hindi naglagay ng tubo sa deposito na may ebidensiyang memorandum o iba pang rekord 

sa organisasyong pang-bangko. 
 
Paunawa 

 

Bago iniuulat ang ari-arian sa Estado, ang mga institusyong pang-bangko o pampinansiyal at iba pang 
mga negosyo ay inaatasan ng batas na magpakoreo ng paunawa sa may-ari na ang ari-arian ay maililipat 
sa Estado. Ang paunawa ay dapat ipakoreo nang hindi kukulangin sa anim na buwan o lampas ng 12 na 
buwan bago iuulat ang ari-arian sa Estado. Ang paunawa ay dapat may laman na pormas kung saan 
maaaring ideklara ng may-ari ang kanilang intensiyon na panatiliin ang kuwenta o patunayan ang 
kasalukuyang tirahan ng may-ari. Kung ang pormas ay sinagutan, pinirmahan ng may-ari, at ibinalik sa 
organisasyon, ang ari-arian ay hindi ililipat sa Estado. 

 
Bilang karagdagan, ang Kontroler ay magpapakoreo din ng paunawa sa bawat may-ari na nagbibigay ng 
impormasyon sa may-ari na ang ari-arian ay maaaring mailipat sa Estado, ang pangalan ng organisasyon 
na humahawak ng ari-arian, at impormasyong kontak na kailangan upang mapigilan ang paglipat ng ari- 
arian sa Estado. 

 
Sa oras na natanggap ng Estado ng California ang ari-arian ito ay pangangasiwaan ng Kontroler 
alinsunod sa Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian. Ang Kontroler ng Estado, at ang kanyang naaangkop 
na mga ahente at empleyado, ay isusulong at poprotektahan ang mga sumusunod na karapatan na 
ibinibigay sa mga may-ari na may ari-arian na nailipat sa Estado alinsunod sa Batas ng Hindi Inangkin na 
Ari-arian, Koda ng Sibil na Pamamaraan Seksiyon 1500 et seq. 
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Mga Karapatan at Proteksiyon 
 

1)   Bawat umaangkin ay tratratuhin ng may konsiderasyon, respeto at dignidad. 
 

2)   Ang may-ari ay maaaring magharap ng kanyang pag-angkin direkta sa Dibisyon ng Hindi 
Inangkin na Ari-arian sa anumang panahon na libre ang singil. Ang mga instruksiyon sa pag- 
aangkin at mga pormas ay maaaring makuha sa web site ng Kontroler sa 
http://sco.ca.gov/upd_form_claim_tagalog.html o direkta mula sa: 

 
Unclaimed Property Division 
P.O. Box 942850 
Sacramento, CA 94250-5873 
sa pamamagitan ng telepono sa: 1-800-992-4647 

 
3)   Ang ari-arian na inilipat sa Estado o, kung ipinagbili, ang netong pinagbilhan ay maaaring 

angkinin ng may-ari habang panahon o ng kanyang mga tagapagmana. Para sa layuning 
paghaharap ng pag-angkin, ang may-ari ay kinikilala ng batas bilang ang taong may legal na 
karapatan sa ari-arian bago ito ilipat sa Estado, ang kanyang mga tagapagmana, o ang kanyang 
mga legal na kinatawan. 

 
4)   Sa loob ng 30 araw ng negosyo na matanggap ang pag-angkin, magbibigay ang Dibisyon ng 

Hindi Inangkin na Ari-arian ng nakasulat o eletronikong pagpapatunay sa umaangkin na ang 
kanyang pag-angkin ay natanggap na. Gayunman, ang pagpapatunay ay hindi ipadadala kung 
ang pag-angkin ay inaprubahan na para bayaran sa loob ng 30 araw ng negosyo mula nang ito 
ay matanggap. Sa ganitong kaso, ang umaangkin ay makatatanggap ng isang patunay o isang 
sulat na nag-aapruba ng pag-angkin sa halip na pagpapatunay ng pagkatanggap. 

 
5)   Ang Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian ay isasaalang-alang ang bawat pag-angkin na 

natanggap sa loob ng 180 araw pagkatapos matanggap ang pag-angkin at maaaring aprubahan 
ang pag-angkin, humiling ng karagdagang dokumentasyon upang suportahan ang pag-angkin o 
magbigay ng nakasulat na paunawa sa umaangkin kung ang pag-angkin ay tinanggihan nang 
buo o bahagi lamang. 

 
6)   Kung ang pag-angkin ay minsan nang isinauli sa umaangkin para sa karagdagang 

dokumentasyon o impormasyon at ibinalik ng umaangkin ang hiniling na dokumentasyon o 
impormasyon, ang pag-angkin ay hindi isasauli sa ikalawang beses para sa karagdagang 
dokumentasyon nang hindi muna kinokontak ang Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian ang 
taong umaangkin upang talakayin ang pag-angkin at liwanagin kung ano ang kailangan. 

 
7)   Kung ang ari-arian ay naibenta na ng Kontroler sa Estado na inawtorisahan ng batas, ang may- 

ari ay may karapatan sa mga netong nakuha sa pagbenta. 
 

8)   Anumang ari-arian na inihatid sa pag-iingat ng Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian na walang 
malinaw na pang-komersiyal na halaga ay, gayun din, pananatilihin at pag-iingatan sa panahon 
na hindi kukulangin sa labing walong buwan upang mabigyan ang may-ari ng makatwirang 
pagkakataon upang angkinin ang kanyang ari-arian. 

 
Mga Karapatan sa Pag-aapela 

 

Ang may-ari na may pag-angkin na tinanggihan o isinauli para sa karagdagang dokumentasyon ay 
maaaring humiling ng hindi pormal na apela ng pagtanggi sa pamamagitan ng pag-kontak sa legal na 
opisina ng Kontroler sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagtanggi o petsa mula isinauli ang pag- 
angkin. Bago humiling ng hindi pormal na apela, ang umaangkin ay dapat nang nagsagawa ng lahat na 

http://sco.ca.gov/upd_form_claim_tagalog.html
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makatwirang pagsisikap upang maibigay sa Dibisyon ng Hindi Inagkin na Ari-arian ang lahat na 
dokumentasyon na kailangan upang suportahan ang pag-angkin. 

 
Sa oras na matanggap ang hiling para sa hindi pormal na apela, rerepasuhin ng legal na opisina ng 
Kontroler at maaaring magtakda ng pagdinig at humiling ng karagdagang ebidensiya. Sa katapusan ng 
legal na pagrerepaso, ang legal na opisina ay magbibigay ng nakasulat na paunawa na nagsasabi sa 
umaangkin na maaaring aprubahan ang pag-angkin o ang pagpapasiya ng Dibisyon na tanggihan ang 
pag-angkin ay pinagtitibay. Ang hindi pormal na apela ay dapat ipadala sa sumusunod: 

 
Legal Office 
State Controller’s Office 
300 Capitol Mall, Suite 1850 
Sacramento California 95814 

 
Panghukom na Aksiyon sa Mga Pagpapasiya 

 

Ang sinumang umaangkin na inapi ng desisyon ng Opisina ng Kontroler o hindi pa nakatanggap ng 
desisyon mula sa Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa loob ng 180 araw pagkatapos magharap ng 
pag-angkin ay maaaring mag-umpisa ng aksiyon upang itaguyod ang kanyang pag-angkin sa mataas na 
korte sa anumang bansa, lungsod o county kung saan may opisina ang Pangkalahatang Abugado. Ang 
aksiyon ay kailangang iharap sa loob ng 90 araw pagkatapos magawa ang desisyon o sa loob ng 270 
araw mula maiharap ang pag-angkin kung wala pang desisyong nagawa ang Kontroler. 

 
 
Opisina ng Tagapagtanggol sa May-ari ng Ari-arian 

 

Para itaguyod ang nabanggit na mga karapatan at proteksiyon na ipinagkaloob sa mga may-ari ng ari- 
arian at upang mapabuti ang pagtugon ng Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa publikong 
pinagsisilbihan, ang isang Tagapagtanggol sa May-ari ng Hindi Inangkin na Ari-arian ay aatasan. Ang 
Tagapagtanggol ay magiging handang tumulong sa mga umaangkin na hindi pa nakareresolba sa 
kanilang mga pag-angkin sa paraang napapanahon sa Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian at 
maaatasan sa mga sumusunod na tungkulin at responsibilidad: 

 
a) Tumanggap ng mga kahilingan mula sa mga umaangkin upang repasuhin ang katayuan ng 

kanilang mga pag-angkin. 

 
b) Tulungan ang umaangkin sa pagsagawa at pag-ubos ng mga administratibong remedyo na 

maaaring gamitin ng umaangkin upang maresolba ang pag-angkin. 
 

c) Ipagbigay-alam ang pagrerepaso ng Tagapagtanggol sa umaangkin at magbigay ng 
impormasyon tungkol sa resolusyon ng pag-angkin o anumang karagdagang remedyong legal na 
maaaring gamitin ng umaangkin kung ang pag-angkin ay hindi pa nareresolba. 

 
d) Magsagawa ng buod ng mga isyung kinilala sa mga kasong hinawakan at magrekomenda ng 

polisa o mga pagbabago sa pagpapaandar na maaaring makatulong mapabuti ang serbisyo sa 
konsumidor. 

 
e) Gumawa ng pagsusuri sa mga umaangkin na nakakumpleto na sa proseso ng pag-angkin upang 

makaipon ng mga palagay kung paano lalong mapabuti ang serbisyo para sa konsumidor. 
 

f) Makipagtulungan sa Kontroler at sa kanyang pang-ehekutibo mga kawani sa mga lehislatibong 
pagbabago na kinakailangan upang mapabuti ang kapangyarihan ng Programang Hindi Inangkin 
na Ari-arian.
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