
 קלאר מיט בלויע אדער שווארצע טינט דרוקט

  donatelife.ny.govבאזוכטווערט א גליד נדבן!  MV-82BY (7/22) 2פון   1בלאט 

וויאזוי האט איר באקומען די שיף?   
  נייע   גענוצטע 
  געדינגען נייע   געדינגען גענוצטע 

אויב געדינגען,  מוזט איר צולייגן א קאפיע פון  
 די דינגען צושטימונג 

 יא    אויב ניין, זענט איר אין די פראצעדור 
   ניין   פון דאקומענטירן אייער שיף? 

 אויב "יא", לייגט אריין די 
 דאקומענט נומער

 יא  איז די שיף יעצט דאקומענטירט דורך 
   ניין  אייך? 

 

 יא    רעגיסטראציע  NYהאט די שיף יעצט א 
 ניין  נומער? 

 NYאויב "יא", לייגט אריין די 
נומער  רעגיסטראציע

ברען מאטריאל     לענג  מעיק  יאר האל אידענטיפיקאציע נומער  
  גאז     דיעזעל  

  עלעקטראנישע 
 אנדערע       קיין איין 

 פיס           אינטשעס

ברען מאטריאל קאונטי פון 
    

 פאבריצירער                  פארגעניגן       באנוץ
    גאווערנמענט               געדינגען            רענטאל 

 אדער מער       6 6אונטער  :     קאמערציעלע פאסאנזשיר
    דיעלער              קאמערציעלע            קאממ.  -פישינג 

 פראפאלזשן  
  באורד -אוט     אין באורד 

) I/O באורד)-אין/אוט 
  זעגל    אנדערע 

 מאטריאל האל  
 האלץ   אייזן 
 פלעסטיק  מעגליך צו אויפבלאזן 
  פייבערגלאז   אנדערע 
  אלומינום 

סארט שיף 
  אפן          קאבין 
  הויז 
 אנדערע__________ 

NYS דרייווער לייסענס נומער פון אייגנטומער  

 (לעצטע, ערשטע, מיטלסטע) נאמען פון די יעצטיגע אייגנטומער

 דעליווערי אדער באקס נומער)(שרייבט אריין גאס נומער און נאמען, רורעל די אדרעס וואו דער אייגנטומער באקומט פאסט 

.  אין  געשילדערט שיף די  רעגיסטרירן  צו  אויטאריזירט איז  די רעגיסטראנט געשילדערט אין :  באפולמעכטיגונג

(דאטום)     אייגנטומער)     -אונטערשריפט פון אייגנטומער אדער אויטאריזירטע מענטש, און אונטערשריפט פון קא(

זיפ קאוד    קאונטי  ער   אפארטמענט נומ   סיטי אדער טאון סטעיט 

 עריע קאוד  
   (               )

 מאנאט  טאג יאר

.)“סטעיט רעגיסטרירן/טיטלען א שיף אין ניו יארק  MV-82.1B ”צייכנט אן די קעסטל פון די סארט סערוויס וואס איר דארפט. (פאר מער אינפארמאציע, זעט פארם

 באקומט אן ערשטע רעגיסטראציע פאר א שיף      ערזעצן די רעגיסטראציע [צייכנט אן איין אדער ביידע   דאקומענט  [סטיקער  באנייט א רעגיסטראציע

  טוישט די יעצטיגע רעגיסטראציע (זעט         ( 

 געבורט דאטום מין    דרייווער לייסענס נומער פון פריימערי  NYS (לעצטע, ערשטע, מיטלסטע) נאמען פון פריימערי רעגיסטראנט 
מאנאט   טאג        יאר   

 געבורט דאטום מין    רעגיסטראנט-דרייווער לייסענס נומער פון קא NYS (לעצטע, ערשטע, מיטלסטע) רעגיסטראנט -נאמען פון קא
מאנאט   טאג        יאר   

 טאג טעלעפאן 

 זיפ קאוד  סטעיט סיטי אדער טאון   וואוינארט קאונטי 

 באקס.)   .P.Oגעב נישט קיין(   די אדרעס וואו דער פריימערי רעגיסטראנט וואוינט אויב אנדערש פון די מעילינג אדרעס
  ער אפארטמענט נומ סיטי אדער טאון   סטעיט  זיפ קאוד  

  עריע קאוד 
  (               )  

אדרעס טויש?   

 יא       ניין 
 יא                איז די רעגיסטראציע פאר א  

ניין   קארפארעישן אדער פארטנערשיפ?

  אנווייזונגען

 שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע 
 dmv.ny.gov) –וועבסייט  'סDMVדי בויגן איז אויך אוועילעבל אויף די (

X 

 נאמען טויש? 

 יא (זעט     (      ניין 

(פרייוויליג) טאג טעלעפאן פון אייגנטומער    

די אייגנטומער פון דעם שיף, מוז דער   נישט . אויב איר זענט ארויסגעדינגען אן אנדערע אייגנטומער איז נאר ערלויבט ווען די שיף איז 
די  אייגנטומער אויספילן דעם אפטיילונג. באווייז פון אייגנטומערשאפט, באווייז פון אייגנטומער'ס נאמען און געבורט דאטום און קאפיע פון 

פילט נישט אויס די אפטיילונג אויב איר געבט זיך איין צו באנייען די שיף רעגיסטראציע און די  : באמערקונגצושטימונג ווערן פארלאנגט.  דינגען
 האט זיך נישט געטוישט.   אייגנטומער פון די שיף

געבורט דאטום   

שרייבט אריין גאס נומער און נאמען, רורעל דעליווערי אדער באקס נומער. די אדרעס וועט זיין אויפן דאקומענט.)   (   די אדרעס וואו דער פריימערי רעגיסטראנט באקומט פאסט
 עראפארטמענט נומ

 

 . געבט זיך איין, פילט אויס די טיילן  און ווען  .  און פילט אויס 

 X  פ  מ
  

 X  מ  פ
  

  אדער נייערע  1987באקומט א טיטל נאר פאר א
 )    טוישט די טיטל (זעט  אדער מער פיס לאנג  14מאטאריזירטע שיף וואס איז 
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FOR OFFICE USE ONLY 

Batch File No. 

•••Original   •••Renewal •••Activity   ••Duplicate

 
 

NY 
DEALER 

ONLY 

Lien Filing Code(Assigned by DMV) Lienholder Name and Mailing Address

OFFICE 

USE 

ONLY 

Prior Old Owner Title Lien Lien Lien Release 

Owner 3 of Name Number

Operator Proof Submitted Stop/Response 
Signature (Name and Ownership) 

 

 

    
 

       

 

  

 
 

                     
 

   

       

            
                                   

            

OFFICE 

USE 

ONLY 

3  of 

Name 

Sticker 
SPECIAL CONDITIONS: 

Reg. 

No. NF  OV  PA  SV  XR 

Sales Tax 
Information 

Status Value 

  ($) 

Jurisdiction Rate Out of State Audit 

IF A TEMPORARY REGISTRATION WAS ISSUED: If you assigned a registration number to this boat, place the registration number sticker over this box.  If the boat 
already has a valid New York registration number, enter the information below. 

NY 

DEALER 

ONLY 

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER 

Registration Number: ________________________________________________________________ Date Temp. Reg. Issued: 

Dealer Name: ________________________________________________________________   Dealer Facility Number: 

5

5

https://dmv.ny.gov/
https://donatelife.ny.gov/


 MV-82BY (7/22)   2פון  2בלאט 

אונטער סוספענשאן אדער איך באשטעטיג אז די רעגיסטראציע אינפארמאציע וואס איז אהערגעשטעלט איז ריכטיג, און אז די רעגיסטראציע איז נישט יעצט רעגיסטראנט באשטעטיגונג: 
  אויב איך נוץ א קרעדיט קארד צו באצאלן סיי וועלכע קאסטן אין פארבינדונג מיט די דאזיגע אפליקאציע, פארשטיי איך אז מיין אונטערשריפט צוריקציאונג אין סיי וועלכע יוריסדיקציע.

 אונטן אויטאריזירט עס אויך דאס באנוץ פון מיין קרעדיט קארד. 
 
 
 
 

 
    
  
 

   
 ) נאך אן אונטערשריפט איז פארלאנגט פאר א שותפות אדער אויב מען רעגיסטרירט די שיף אויף מער ווי איין נאמען. -שרייבט אונטער פולע נאמען (

 

סטעיטמענטס אין פארבינדונג מיט דעם, אדער פאפן אדער פארטוישן אין  :   מאכן א פאלשע סטעיטמענט אויף סיי וועלכע רעגיסטראציע פארם, אדער אין סיי וועלכע באווייזן אדער וויכטיג
פון די וויהעקל און טרעפיק געזעץ, און קען צוברענגען צו די צוריקציאונג אדער אפשטעל פון די רעגיסטראציע לויט די  392פארבינדונג מיט די אפליקאציע, איז א אומריכטיגע שריט אונטער טייל 

ערעבל רעגיסטראציע טעלט דורך די קאמישאנער. די דעפארטמענט מאכט נישט קיין שום רעפרעזענטאציע אז עס וועט ארויסגעבן א סערטיפיקאט פון טיטל אדער טראנספרעגולאציעס אהערגעש
און ביז אלע דאקומענטאציע פארלאנגט צו אהערשטעלן   ביז די קאמישאנער איז צופרידן אז די אפליקאנט איז בארעכטיגט פאר א סערטיפיקאט פון טיטל אדער טראנספערעבל רעגיסטראציע,

מישאנער פון די דעפארטמענט אוו מאטאר וויהעקלס אייגנטומערשאפט פון די שיף איז אריינגעגעבן געווארן און באשטעטיגט אלץ גוט. ווארטנדיג פאר איבערזיכט פון די אפליקאציע, נישט די קא
דער  רבעטער, דעפיוטיס אדער אגענטן נעמען אן סיי וועלכע לייאביליטי אדער אחריות פאר אויסגעפירטע פארריכטונגען, געמאכטע פארבעסערונגען אאון נישט סיי ווער פון די קאמישאנער'ס א

 געענדיגטע ארבעט צו די שיף וואס ווערט געשריבן וועגן אין די אפליקאציע.
 

 אפליקאנט:  קרעדיט קארד אויטאריזאציע אויב די קארד האלטער איז נישט די 
 

צו נוצן מיין קרעדיט קארד פאר באצאלונג פאר סיי וועלכע אויסגאבן אין פארבינדונג מיט די     
 אפליקאציע,  און איך פארשטיי אז איך מוז זיין דערביי פאר די טראנזאקציע. 

 

   

 שיף רעגיסטראציע און/אדער טיטל  יעצטיגעצו אינפארמאציע אויף אייער  טוישן 6
 

   נאמען פונקטליך ווי אייער פריערדיגע נאמען איז געדרוקט אויף די יעצטיגע רעגיסטראציע אדער טיטל. פריערדיגעדרוקט אייער נאמען טויש: 

 
 

 . טויש איז און די סיבה פארן טוישןערקלערט וואס די פון א נאמען טויש,  אנדערשפאר אלע טוישן  
  

 

 

 

מיין אונטערשריפט  
  

( אויב רעגיסטרירט מען פאר א קארפערעישאן, דרוקט די גאנצע נאמען און טיטל –דרוקט גאנצע נאמען  ) 
  X דרוקט נאמען דא

 

  X שרייבט דא אונטער

 נאך אן אונטערשריפט
 X  שרייבט דא אונטער 

 X שרייבט דא אונטער
 )שרייבט אונטער גאנצע נאמען -קארד האלטער (

 )שרייבט אונטער גאנצע נאמען (
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 (לעצטע, ערשטע, מיטלסטע) נאמען פון פריימערי רעגיסטראנט 

 קלָאר / בַאשטעטיק

 
     

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
               

 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER 
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ADDITIONAL LIENHOLDERS - List any lienholders in addition to the one specified on page 1 of this form. 

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________ 
(Assigned by DMV) 

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________

Number and Street  City                                                            State  Zip Code 

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________ 
(Assigned by DMV) 

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________

Number and Street  City                                                            State  Zip Code 

DEALER TRANSFER INFORMATION – Please complete the information below. For new boats, attach a Manufacturer’s Statement or Certificate of Origin 
(MSO or MCO) and a bill of sale. For used boats, attach a signed title or transferable registration, along with bills of sale for any subsequent transactions. 
Boat was 
obtained from ________________________________________________________________________________________  _____________ ___________________ 

 Name and Address Date of Purchase 

Boat was 
sold by

Name and Address of your dealership Facility No. Date of Sale 

NY DEALER CERTIFICATION: 

I certify that all information provided on this application is true. I take 

responsibility for the integrity of the papers delivered to the X
Signature of Dealer or Authorized RepresentativeDepartment of Motor Vehicles office. 
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