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Rằng    

 
 

của Quận Oklahoma, Tiểu bang Oklahoma, bên  ở phần đầu, xét đến số tiền 

  ĐÔ LA và các khoản tiền 

bảo chứng có giá trị khác thực trả, việc thu nhận các khoản này được xác nhận theo đây, qua chứng thư 

này, cấp, thương lượng, bán và chuyển nhượng cho,     
 

dưới hình thức liên chủ quyền, và không phải đồng chủ quyền, có đầy đủ các quyền kiêm hưởng, toàn bộ 

bất động sản trở thành tài sản hợp pháp của người còn sống trong trường hợp một trong hai bên qua đời, 

của Quận Oklahoma, Tiểu bang Oklahoma, các bên ở phần hai, các bất động sản và tài sản sau tại Quận 

Oklahoma, Tiểu bang Oklahoma, cụ thể là: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số nhận dạng cá nhân: 

Cùng với tất cả chi tiết sửa sang trên đó và vật phụ thuộc theo đó, đồng thời đảm bảo quyền sở hữu đối với 
những hạng mục này. 

Sở hữu, Nắm giữ và Chuyển nhượng những tài sản kể trên cho các bên được đề cập ở phần hai, 
dưới hình thức chung quyền sở hữu, và cho người thừa kế và người được nhượng quyền của người còn 
sống. Sự chuyển nhượng này có hiệu lực vĩnh viễn, miễn phí và hoàn toàn không bị ràng buộc bởi tất 
cả các hoạt động chuyển nhượng, các khoản phí, thuế, bản án, văn tự cầm cố cũng như quyền lưu giữ 
và hạn chế khác, bất kể tính chất. 

 

Đã ký tên và chuyển vàongày   tháng  , năm 20   
 
 

 
 
 
 

TIỂU BANG OKLAHOMA XÁC NHẬN CỦA CÁ NHÂN 

QUẬN    }CỤ THỂ LÀ:

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 

  ,  đã trực tiếp trình diện.    
 
 

Theo thông tin tôi được biết, đây chính là người đã ký tên vào văn kiện trên và đã xác nhận với tôi 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. 

Do tôi ký tên và đóng dấu vào ngày và năm được viết cuối cùng ở trên. 
 

NHIỆM SỰ CỦA TÔI HẾT HẠN VÀO:     CÔNG CHỨNG 
VIÊN 

 
 




