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Chủ sở hữu tài 
sản 

 
VÀ 

 
 

Nguyên đơn 
 

Xét rằng, vào ngày  tháng , 
Nguyên đơn: 

 
 

Địa chỉ: 
 
 
 
 
 
 

Đã nộp đơn xin cấp Quyền giữ thế chấp về xây dựng số  trong sổ Trang 
Trong hồ sơ của Lục sự Quận  , Tiểu bang Oklahoma, yêu cầu số tiền đến hạn 
nhưng chưa thanh toán trị giá $ và áp dụng với tài sản thuộc sở hữu của: 

 

Mô tả pháp lý: 
 
 
 
 
 
 

Xét rằng, vào ngày  tháng , 
 

Người phát hành trái phiếu 
Đã gửi số tiền bằng tiền mặt cho cho Lục sự Quận 
Tiểu bang Oklahoma căn cứ theo Đạo luật Oklahoma 42 O.S. § 147.1, khoản tiền gửi này phục vụ mục 
đích giải trừ quyền giữ thế chấp về xây dựng nêu trên; và xét rằng, 

Nguyên đơn 

Đã không phát đơn kiện trong vòng một năm kể từ khi nộp đơn xin cấp quyền giữ thế chấp về xây dựng và xét 
rằng, 

 
Người phát hành trái phiếu 

theo đó đã thanh toán khoản phí phù hợp cho Lục sự Quận , Tiểu bang Oklahoma. 
 
Do đó, giờ đây, người này có quyền được hoàn trả 
khoản tiền gửi bằng tiền mặt nêu trên cùng lãi cộng dồn theo quy định trong 42 O.S. § 147.1. 

 

(W-9 phải đi kèm biểu mẫu này) 



BẢN TUYÊN THỆ 

TIỂU BANG OKLAHOMA ) 
) CỤ 

THỂ LÀ: QUẬN OKLAHOMA ) 

, sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục, tuyên bố 
rằng họ đủ tuổi hợp pháp và đã đọc Đơn xin hoàn trả khoản tiền gửi bằng tiền mặt 
cũng như quen thuộc với nội dung trong đó, và rằng các tuyên bố trong đó đều đúng 
và chính xác theo tất cả những gì họ biết và tin tưởng. 

Của  

TIỂU BANG OKLAHOMA ) 
) CỤ 

THỂ LÀ: QUẬN OKLAHOMA ) 

Trước mặt tôi - người ký tên dưới đây và cũng là Công chứng viên thuộc và làm 
việc cho Quận và Tiểu bang nêu trên - vào ngày  tháng  năm 20 

, 
đã trực tiếp trình diện. Theo thông tin 

tôi được biết, đây chính là người đã ký tên vào văn kiện nói trên và đã xác nhận cũng 
như tuyên thệ với tôi theo thủ tục rằng họ ký tên hoàn toàn tự do, tự nguyện và văn 
kiện này sẽ là văn kiện chính thức phục vụ việc sử dụng và các mục đích nêu trong văn 
kiện. 

Đã ký tên và tuyên thệ trước tôi vào ngày và năm được ghi ở trên. 

CÔNG CHỨNG VIÊN NHIỆM SỰ CỦA TÔI HẾT HẠN VÀO 




