
Bản tuyên thệ của người có liên chủ quyền còn sống 
 
 

Tiểu bang Oklahoma }  
 } CỤ THỂ LÀ 
Quận    }  

 
 

Vào ngày   tháng  ,  , Tôi,  , 

trong độ tuổi hợp pháp, sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục, cho biết như sau: 

 
Vào ngày   tháng  ,  , tài sản đã được chuyển nhượng cho    

   và  với tư cáchchọn 
một 

 
   người liên chủ quyền, và không phải người có đồng chủ quyền, với quyền kiêm hưởngl 

 

   quyền sở hữu trọn đời thuộc về  và    
   với tư cách người sở hữu trọn đời hoặc người kế thừa còn sống; 

 
bất động sản sau đây ở Quận  , Oklahoma, cụ thể là: 
(cung cấp mô tả pháp lý) 

 
 
 
 
 
 
 

Số nhận dạng cá nhân: 
có chứng thư đã được lưu giữ trong hồ sơ của Lục sự Quận  , 
Oklahoma, trong Sổ  , Trang  . 

 
Bản sao xác thực của giấy chứng tử của    , người quá cố, do 

Sở y tế Bang    cấp, cho thấy rằng người có liên 

chủ quyền/quyền sở hữu trọn đời quá cố đã qua đời vào ngày            tháng  ,         , được đính 

kèm Bản tuyên thệ này. 
 

Ngoài ra, người tuyên thệ tuyên bố rằng   là người có liên chủ quyền/người kế thừa 

còn sống đối với tài sản nêu trên, và rằng người quá cố chính là người mà người có liên chủ 

quyền/người kế thừa nêu tên trong chứng thư được lưu hồ sơ theo thông tin nêu trên. 

 
Người tuyên thệ cũng tuyên bố: (chọn một) 

 

   Rằng vào ngày người có liên chủ quyền quá cố qua đời, người quá cố và    

  , người có liên chủ quyền còn lại, đã kết hôn với nhau và rằng 

Người tuyên thệ là người vợ/chồng còn sống; 



 Rằng, nếu người quá cố và người có liên chủ quyền còn sống/người sở hữu trọn đời 

còn sống, hoặc người kế thừa không phải vợ chồng, thì giấy khước từ hoặc giải trừ do 

Ủy ban thuế Oklahoma ban hành đối với quyền lưu giữ thuế bất động sản, trừ khi 

được giải trừ theo quy định pháp luật, sẽ được đính kèm Bản tuyên thệ này. 

Nếu Bản tuyên thệ này được ký tên và xác nhận bởi đại diện cá nhân hoặc luật sư được bổ nhiệm 

theo đúng thủ tục trên thực tế của người có liên chủ quyền còn sống, thì bản sao xác thực của giấy 

ủy quyền thụ lý tài sản, thư ủy quyền người thi hành di chúc, thư xác nhận quyền giám hộ hoặc giấy 

ủy quyền cho Người tuyên thệ phải được đính kèm. 

Người tuyên thệ 

Đã ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi vào ngày  tháng , 20 . 

Công chứng viên 

Nhiệm sự của tôi hết hạn vào: 

Biểu mẫu AOC 20 
Đã sửa đổi vào 05/7 


