Nhấp vào BẮT ĐẦU hoặc XÓA, sau đó nhấn vào nút TAB.

Bản Khai có Tuyên Thệ về Vật Thừa Kế/Việc Kiện Tụng
Sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị đã thừa kế một chiếc xe hay tàu thuyền hoặc được cấp một chiếc xe hay tàu thuyền thông
qua việc kiện tụng. Để tìm hiểu xem quý vị có cần giấy tờ bổ sung không, xin xem Bản Khai có Tuyên Thệ về Việc Mất/Từ
Bỏ Quyền LợiChủ sở hữu đã qua đời, hãy liên lạc một văn phòng cấp giấy phép xe, hay gọi (360) 902-3770, lựa chọn 5.
Số trên bảng số/Số
đăng ký

Số nhận dạng xe/Nhận dạng thân tàu (Vehicle
identification/Vessel hull identification #, VIN/HIN)

Năm

Hiệu

Mẫu mã

Loại thân xe/tàu thuyền

Vật thừa kế – Hoàn tất mục này khi không có người thi hành di chúc hoặc người quản lý tài sản được chỉ định
cho người đã qua đời.
Nộp mẫu đơn này cùng với giấy chủ quyền xe hay tàu thuyền và một bản sao giấy chứng tử. Một Bản Tiết Lộ Thông Tin
Đồng Hồ Đo Quãng Đường hoặc Từ Bỏ Quyền Lợi có thể được yêu cầu.
Tôi xin chứng nhận rằng

, chủ sở hữu đã đăng ký của chiếc

Tên của người đã qua đời

xe/tàu thuyền này, đã qua đời. Vào

Ngày

ngày

,

Tháng

Năm

. Người đã qua đời không để lại

tài sản nào mà cần được quản lý. và không có lá thư nào về việc quản lý tài sản hay không có lá thư di chúc nào đã được
đưa cho bất cứ người nào. Chiếc xe/tàu thuyền này đã không được để lại bằng di chúc cho bất cứ người nào khác ngoài
người ký tên bên dưới là

của người đã qua đời. Không có người thân nào

Mối quan hệ với người đã qua đời

mà sẽ có quyền ưu tiên, ngoại trừ

là người thân sống sót của

Người mà sẽ có quyền ưu tiên

người đã qua đời, và đã thanh toán những món nợ của người đã qua đời.

X
Tên viết in hoa

Khi hoàn tất, vui lòng in ra và ký vào đây.

Chữ ký

Ngày

Công chứng/Chứng nhận – Quý vị không cần được 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.
(Seal or stamp)

State of
Signed or attested before me on

County of
by

Name of person(s) signing this document
Notary/Agent/Subagent signature
Notary printed or stamped name

Title
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and

Dealer or county/office number or notary expiration date

Litigation – County Clerk Certificate of Transfer of Vehicle or Vessel
This certificate, properly completed, will take the place of all other court papers.
Submit this form with a Vehicle or Vessel Title Application and an Odometer Disclosure Statement (if applicable).
I certify that in the superior court of the state of Washington for the County of

:

1. For orders of the court transferring title (including divorce and probate):
An order transferring title to this vehicle/vessel to
at

Transferee

Transferee address

was duly entered in

Title of case

Name of administrator (if in probate)

on the

Day

day of

Docket number of case

,

Month

.

Year

2. For those cases in which the estate executor or administrator transfers title:
was duly appointed under the nonintervention

Name of executor/administrator

will of

and is qualified to act as such, and

Name of deceased

that a decree of solvency has been entered.

X

When you have completed this form, please print it out and sign here

X

When you have completed this form, please print it out and sign here

Executor/Administrator signature
County Clerk signature
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Date
Date

