
FORMULIR PERMOHONAN SIMPANAN UMROH 
Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta 

 

 

 

No. Permohonan :  

Tanggal Permohonan :  

        

Data Pemohon 

 

No. Anggota/NIP:  

Nama :  

Tanggal Lahir :  

Kantor Pusat/Cabang :  

Alamat Kantor :  

Telp. / Ext. :  

Alamat Rumah :  

  

Telp./HP  

        

Data Kepesertaan 

 

Jangka Waktu Kepesertaan :  Tahun/Bulan 

Thn/Bln. Tanggal Mulai Menjadi Peserta :  

Jumlah Simpanan Perbulan : Rp. 

 Terbilang : ( ) 

No. Rekening yang didebet :  

Atas nama  :  

 

Ditandatangani di :  Tanggal  

 

Peserta Simpanan Umroh Disetujui 

 

 

     ________________ 

 

 

__________________ 
(                                 ) (Pengurus / Manager) 

NB : Mohon diisi dengan lengkap dan jelas serta menggunakan Huruf Cetak.  



        

Ketentuan Khusus Simpanan Umroh 

 

1. Penyimpan adalah anggota Koperasi BCA Mitra Sejahtera Jakarta. 

2. Penyimpan menyetorkan dana sebesar nilai simpanan perbulan yang dikehendaki ke rekening 

yang akan didebet setiap bulannya. 

3. Apabila Penyimpan tidak membayar simpanannya (gagal debet) sampai 3 X berturut-turut maka 

yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kepesertaannya, dan uang simpanannya 

akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah disetor. 

4. Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta berhak memutuskan masa kepesertaan simpanan umroh 

apabila pemegang sertifikat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada No.2 

dalam sertifikat ini. 

5. Pencairan Simpanan Umroh harus menyerahkan sertifikat asli yang dikeluarkan oleh Koperasi 

Mitra Sejahtera Jakarta dan dilengkapi dengan identitas asli dari orang yang namanya tertera 

dalam sertifikat tersebut atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. 

6. Jika Sertifikat Umroh hilang, harus ada surat keterangan dari pihak yang berwajib. 

7. Dana simpanan yang telah jatuh tempo akan ditransfer ke Rekening yang terdaftar di Koperasi 

Mitra Sejahtera Jakarta atau ke Travel Agen yang ditunjuk. 

8. Sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan/dijaminkan.  Apabila Sertifikat ini dijaminkan pada 

pihak ke III maka Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta sebagai penerbit Sertifikat Simpanan Umroh, 

tidak bertanggungjawab terhadap seluruh masalah yang mungkin timbul dari akibat jamin 

menjamin termaksud. 

9. Pemegang sertifikat tidak dapat melakukan klaim di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

simpanan Umroh ini. 

10. Hal-hal yang belum diatur dalam sertifikat ini akan diatur tersendiri dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari ketentuan Simpanan Umroh Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta. 

11. Dalam hal persoalan yang timbul belum diatur dalam ketentuan Simpanan Umroh ini, maka 

akan dipergunakan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. 

 

Tabel Simpanan Umroh 

 

Jangka Waktu Kepesertaan Nilai Simpanan Nilai Perolehan 

1 Tahun Rp. 2.100.000 Rp. 25.200.000 

2 Tahun Rp. 1.050.000 Rp. 25.200.000 

3 Tahun Rp.    700.000 Rp. 25.200.000 

Catatan :  Jangka Waktu Kepesertaan atau Nilai Simpanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

anggota. 

 

        

  



Pernyataan dan Surat Kuasa 

 

Demikian seluruh data yang dibutuhkan untuk menjadi peserta Simpanan Umroh yang 

diselenggarakan oleh Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta telah saya penuhi/berikan dengan sebenar-

benarnya pada halaman sebelumnya. Saya telah memahami serta menyetujui seluruh 

ketentuan/peraturan yang ditetapkan dalam program Simpanan Umroh sebagaimana dinyatakan 

dalam formulir ini. 

 

Selanjutnya saya memberi kuasa kepada Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta sebagai penyelenggaran 

Simpanan Umroh untuk melakukan : 

 Pendebetan/pemotongan pada rekening saya pada setiap tanggal gajian atau tanggal sesudah 

gajian (satu bulan satu kali) selama saya menjadi peserta program Simpanan Umroh 

sebagaimana dinyatakan pada halaman sebelumnya dalam formulir ini. 

 

Pemberian kuasa ini dinyatakan tidak berlaku lagi bilamana saya telah mengundurkan diri sebagai 

peserta Simpanan Umroh, atau bilamana saya meninggal dunia atau keanggotaan saya dinyatakan 

tidak berlaku/dicabut dari kepesertaan Simpanan Umroh. 

 

Saya Menyetujui bahwa seluruh ketentuan/peraturan dalam Simpanan Umroh ini akan mulai 

berlaku dan mengikat apabila Koperasi telah mendebet rekening saya sebesar kewajiban saya 

sebagai peserta Simpanan Umroh. 

 

Salinan dari surat ini mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya, apabila telah 

ditandatangani dan diberi cap oleh yang berwenang dari Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta. 

Ditandatangani di :  Tanggal  

 

Peserta Simpanan Umroh  

 

Materai 

Rp.6000,- 

     ________________ 

 

(                                 )  
 

 

 


