NƠI TÌM CÁC GIẤY TỜ
QUAN TRỌNG CỦA TÔI
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Tên:							

Số An Sinh Xã Hội:

Tên Vợ hoặc Chồng/Người cùng chung sống:							

Số An Sinh Xã Hội:

Địa chỉ:
Ngày lập:				

Bản sao cho:

Các giấy tờ có giá trị của tôi được lưu giữ tại những VỊ TRÍ này. (địa chỉ hoặc nơi tìm kiếm.)
A: Nơi Cư Trú:
B: Hộp Ký Gửi An Toàn:
C: Khác:

ĐỒ VẬT

VỊ TRÍ
A
B
C

Di chúc của tôi (bản gốc):

Chỉ Thị Chăm Sóc Sức Khỏe Trước/Di Chúc Sống: 
Giấy Ủy Quyền — chăm sóc sức khỏe:

Giấy Ủy Quyền — tài chính:

Di chúc của v ợ hoặc chồng/người cùng
chung sống (bản gốc):

Mật mã két sắt:

Khế ước tín thác:

(Các) hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

(Các) hợp đồng bảo hiểm sức khỏe:

Bảo hiểm chăm sóc dài hạn:

Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô:

Hợp đồng chủ nhà/cho thuê:

Hợp đồng lao động:

Thỏa thuận hợp tác:

Danh sách tài khoản vãng lai, tiết kiệm:

Danh sách thẻ và số thẻ tín dụng:

Danh sách bạn bè/hàng xóm quan trọng:








































ĐỒ VẬT
Giấy tờ hưu trí:
Tài khoản hưu trí (IRA, 401K, v.v.):
Thu xếp hậu sự:
Bằng khoán và chứng nhượng:
Chứng từ (thế chấp):
Danh sách đồ tích trữ và cho mượn:
Hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu ô tô:
Giấy khai sinh:
Giấy tờ của quân nhân/cựu chiến binh:
Giấy chứng nhận kết hôn:
Giấy khai sinh của con cái:
Hồ sơ ly hôn/ly thân:
Mật khẩu (trang web quan trọng, ngân hàng,
thẻ tín dụng, mạng xã hội,
máy tính, wi-fi, điện thoại, v.v.):
Chìa khóa hộp ký gửi an toàn:
Khác:

VỊ TRÍ
A
B
C




















































Liên hệ khẩn cấp:
(Các) bác sĩ:
Giáo sĩ:
Luật sư:
Kế toán:
(Các) số đại lý/hợp đồng bảo hiểm:
Các liên hệ khác:
Được điều chỉnh với sự cho phép của Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc Passages. © 2021 California Caregiver Resource Centers.
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