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Công chứng/Chứng nhận – Quý vị không cần công chứng chữ ký của mình nếu quý vị ký trước mặt một nhân viên cấp giấy phép xe mà có thể 
chứng nhận chữ ký của quý vị.

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

(Seal or stamp)

Bản Khai có Tuyên Thệ về Việc Mất/Từ Bỏ Quyền Lợi
Khi đã điền đầy đủ, hãy gửi qua đường bưu điện hoặc mang mẫu đơn này đến bất cứ văn phòng cấp giấy phép xe 
nào. Nếu gửi qua đường bưu điện, quý vị phải được công chứng chữ ký của mình.

Số giấy phép/Số đăng ký Số Nhận Dạng Xe (Vehicle Identification Number, VIN) hay Số Nhận Dạng Thân Tàu (Hull Identification Number, HIN)

Năm sản xuất Hiệu Mẫu Mã Loại thân xe/tàu thuyền

Bản khai có tuyên thệ về việc mất  – Chữ ký phải được công chứng hay chứng nhận
Đánh dấu mọi lựa chọn áp dụng

Tôi không có những thứ sau đây:
Giấy Chủ Quyền Giấy Đăng Ký Nhãn Đề-can Bảng Số  Metal tag

Nó không phải thuộc sở hữu của tôi vì nó:
Bị tiêu hủy Không thể đọc được Bị mất Bị Đánh cắp Bị xóa sửa và không còn có thể sử dụng được

Tôi xin xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng nội dung trên là đúng sự thật 
và chính xác. Nếu ký thay cho một doanh nghiệp, tôi có toàn quyền làm việc này.

VIẾT IN HOA Tên

Chức vụ và tên công ty, nếu ký thay cho một doanh nghiệp

(Mã vùng) Số điện thoại Số giấy phép lái xe tại Washington

Email

Ngày và nơi (thành phố hoặc quận) ký tên

Chữ ký

VIẾT IN HOA Tên

Chức vụ và tên công ty, nếu ký thay cho một doanh nghiệp

(Mã vùng) Số điện thoại Số giấy phép lái xe tại Washington

Email

Ngày và nơi (thành phố hoặc quận) ký tên

Chữ ký

Từ bỏ quyền lợi – Chữ ký phải được công chứng hay chứng nhận
Quý vị đang từ bỏ những gì (đánh dấu mọi lựa chọn áp dụng)

Tôi từ bỏ quyền lợi đối với chiếc xe hoặc tàu thuyền được mô tả ở trên.
Quyền sở hữu  Giấy phép được tính trên tổng trọng lượng Bảng số theo kiểu riêng

Tôi xin xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng nội dung trên là đúng sự thật 
và chính xác. Nếu ký thay cho một doanh nghiệp, tôi có toàn quyền làm việc này.

VIẾT IN HOA Tên

Chức vụ và tên công ty, nếu ký thay cho một doanh nghiệp

(Mã vùng) Số điện thoại Số giấy phép lái xe tại Washington

Email

Ngày và nơi (thành phố hoặc quận) ký tên

Chữ ký

VIẾT IN HOA Tên

Chức vụ và tên công ty, nếu ký thay cho một doanh nghiệp

(Mã vùng) Số điện thoại Số giấy phép lái xe tại Washington

Email

Ngày và nơi (thành phố hoặc quận) ký tên

Chữ ký
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