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Bln.

Thn. 20

Tanggal pengajuan

Tgl.

Alamat
Tanggal lahir

Furigana

Tanda tangan (tulisan sendiri)*

Nama

* Untuk pengajuan oleh
kuasa hukum

Kontak

(Furigana)
Nama kuasa hukum

Habungan dengan
pemohon

Pengajuan, penagihan
Penerimaan
Pengajuan, penagihan, penerimaan

← Subsidi Khusus dengan Nilai Tetap.
Untuk kuasa hukum, metode
pemberian kuasa tidak perlu dipilih.

Bersama ini saya
menyatakan pihak tsb.
sebagai kuasa hukum saya,
dan memberi kuasa untuk

※Tulis no. telepon yang dapat dihubungi di siang hari.

Alamat kuasa
hukum

Nama kepala
keluarga

Tanda tangan (atau nama tercetak dan stempel)

<Dokumen Lampiran 1> (Beri tanda centang (✓) pada kotak (□) untuk dokumen yang ditempel pada lembar ke-2)
Dokumen identitas pemohon

□Telah ditempel
Centang salah satu
Jika tidak ada isian pada bagian ini, kami akan
memperlakukannya sebagai “Mengajukan”

<Penerima> (anggota rumah tangga dalam kartu keluarga)
Tanggal lahir

Nama

Hubungan

□ Mengajukan

* Jika ada kesalahan, koreksi dengan tinta merah.

<Metode penerimaan> (Centang (✓) salah satu)
Kepemilikan
rekening

□ Ada rekening di lembaga keuangan

□ Tidak perlu

□ Tidak ada rekening di lembaga keuangan

◆Terpaksa menerima di loket
Silakan datang ke loket di balai kota/distrik/desa.
Anda tidak perlu mengeposkan formulir ini.

◆Nhận tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng (chỉ dành cho tài khoản đứng tên người đăng ký)

Nama pemilik rekening (katakana)
Transfer ke tabungan Bank Japan Post
Kode buku tabungan

Nomor buku tabungan

Transfer ke rekening bank
Nama cabang

Nama bank
Kode bank

Bank, Bank Shinkin, Koperasi Kredit
Federasi Koperasi Kredit Pertanian (Shinren), Bank
JA, Bank Marine

Kode cabung

□ Biasa

Nomor rekening

□ GIro

<Dokumen Lampiran 2> (Beri tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai)

□Ada

⇒ Tidak perlu menempelkan dokumen yang mencantumkan no. rekening penerima

□Tidak ada

Penduduk yang memiliki riwayat
setoran/penarikan (pengambilan atau
transfer) dengan pemerintah
kota/distrik/desa pada rekening di atas

⇒Tempel fotokopi dokumen yang
mencantumkan no. rekening
penerima pada lembar ke-2

(Pilih) □ Pajak daerah, premi asuransi, dll.
□ Transfer tunjangan anak (kecuali pegawai negeri)

〇Kertas untuk Menempel Dokumen Lampiran

<Dokumen Lampiran 1>

Fotokopi dokumen identitas kepala keluarga dalam kartu keluarga

Orang asing

Kartu tempat tinggal・
Sertifikat penduduk permanen khusus

⇒

◎

Fotokopi SIM・Fotokopi kartu My Number Dll.⇒

×

<Dokumen Lampiran 2>

Dokumen yang mencantumkan no. rekening penerima

Fotokopi buku tabungan (yang mencantumkan nomor rekening)
(Fotokopi kartu ATM ⇒×)

Dokumen lainnya

*Untuk pengajuan oleh kuasa hukum
①Fotokopi dokumen identitas kepala (kuasa hokum)
②Fotokopi dokumen sertifikat kualifikasi (kuasa hokum)
(Periksa butir-butir berikut, kemudian beri tanda centang (✓) pada kotak (□).)
①Periksa sekali lagi apakah ada kekurangan
atau kesalahan pada isian Anda.
②Fotokopi dokumen identitas kepala keluarga dalam
kartu keluarga

③Dokumen yang mencantumkan no.
rekening penerima

④Pastikan benar-benar bahwa nomor buku tabungan yang Anda tulis cocok dengan nomor pada
fotokopi buku tabungan yang terlampir.

