Formulir Pengajuan Bantuan Langsung Tunai

Formulir Pengajuan via Pos

tanggal pengajuan

Nama Lengkap (alfabet)

Cap inkan, bagi yang
tidak punya inkan,
tanda tangan di sini

nomor telpon yang dapat dihubungi

Nama orang yang mewakilkan
Alfabet dan Katakana di atasnya

apabila diwakilkan

Alamat orang yang mewakilkan

Nama Lengkap
Yang memberi izin

Cap atau
tanda tangan

Lampiran 1
Yang
Ceklis jika Anda sudah
menempelkan berkas
lampiran di halaman 2

yang mengajukan

hubungan

tanggal lahir

Nama lengkap (alfabet)

✔

Ceklis kotak 希望する
bagi yang menginginkan
Bantuan Langsung Tunai

＊Untuk pemagang hanya mengisi nomor 1 saja.
Di kolom hubungan, tulis kanji 世帯主
（せたいぬし）artinya kepala keluarga

Cara penerimaan uang

Ceklis bagian ini
jika Anda punya ※Jika data sudah terprint di form, cek, apabila ada kesalahan, perbaiki dengan pena merah
rekening Bank

✔
Tulis
Transfer ke rekening
NAMA
dalam
KATAKANA
1 suku kata
per kotak
Kode Rekening
sesuai
dengan
Untuk rekening Japan Post isi di sini
yang
tertulis
Untuk rekening bank lain isi di sini
pada buku
Nama Bank dalam katakana
Nama Cabang dalam katakana
rekening
Nama Bank

Nomor rekening orang yang mengajukan
Nomor Rekening

Nomor Rekening

✔

Nama Cabang

Ceklis 普通

Lampiran 2
✔

Ceklis kotak なし

Form Hal. 2

Lampiran

Halaman untuk menempel

Bagian untuk menempel 1
berkas yang menjelaskan identitas diri penerima BLT
tempelkan salah satu dari berkas di bawah ini :
Fotokopi Surat Izin Mengemudi
Fotokopi Kartu My Number
Fotokopi Kartu Asuransi Kesehatan
Fotokopi Buku Asuransi Kesejahteraan

Bagian untuk menempel 2
berkas yang menjelaskan rekening penerima BLT
Fotokopi buku rekening (bagian yang ada nomor rekening)
atau
Fotokopi kartu ATM

Checklist
1. Periksa kembali
apakah ada bagian
yang belum diisi.
2. Periksa kembali
Checklist
Pastikan cek 3 hal di bawah ini, setelah dicek, ceklis kotak sesuai nomor.

apakah nomor
rekening yang Anda
tulis sesuai dengan
nomor rekening
yang tertera pada
buku rekening.
3. Periksa juga
lampiran yang
ditempel apakah
sudah lengkap.

