FORMULIR PERMOHONAN SIMPANAN PENDIDIKAN
Koperasi Jasa Karyawan PT Bank Central Asia Tbk
Mitra Sejahtera Jakarta

1.

BCA KCP Jatinegara Barat Lt. 4
Jl. Jatinegara Barat No. 54E Blok C1-4
Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim 13320
Telp. 021-85905529 , Fax. 021- 22805512

Diisi oleh Koperasi
No. Permohonan

:

Tanggal Permohonan

:

Data Pemohon
Nama

:

Tanggal Lahir

:

No. Anggota / NIP:

Kantor Pusat / Cabang :
Alamat Kantor

:

Alamat Rumah
Telepon / Ext.

:
:

Email

:

Telp./Hp

Data Kepesertaan
Jangka waktu kepesertaan

Thn. Mulai Menjadi Peserta: Tgl.

Jumlah simpanan per bln. Rp.

Terbilang (

No. Rekening yang didebet:

s/d
)

Atas nama:

Data Ahli Waris
No.

Nama

L/P

Tanggal/Lahir

Hubungan

Bagian %

1.
2.
3.

- Apabila tidak dinyatakan besarnya bagian, ahli waris mendapat bagian yang sama/jika
jumlah < 100% kekurangan akan dibagi secara proporsional.
- Apabila ahli waris yang tertulis dalam sertifikat ini berhalangan/meninggal dunia, maka
waris akan diberikan pada yang berhak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
pada saat itu.
NB : Mohon Diisi dengan huruf cetak dan data ahli waris diisi dengan lengkap & jelas
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Ketentuan Khusus Simpanan Pendidikan
1. Jangka waktu Simpanan Pendidikan (SIDIK) adalah 3, 6, 9, dan 12 tahun.
2. Penyimpan adalah Karyawan Tetap atau Pensiunan BCA yang tercatat sebagai Anggota
Koperasi Karyawan BCA Mitra Sejahtera Jakarta.
3. Mengisi dan melengkapi formulir serta dokumen yang dibutuhkan antara lain foto copy
KTP dan ID Card Pemohon.
4. Mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Simpanan Pendidkan.
5. Apabila pemegang sertifikat membatalkan kontraknya sebelum jatuh tempo akan dikenakan
penalti 5% dari jumlah saldo dan pengembangannya.
6. Apabila penyimpan tidak membayar simpanan (gagal debet) sampai 3 (tiga) kali berturutturut maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kepesertaannya dan
simpanannya akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang berhasil didebet.
7. Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta berhak memutuskan kepesertaan apabila pemegang
sertifikat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada nomor 6 sertfikat ini
8. Pencairan Simpanan Pendidikan harus disertai sertifikat asli yang dikeluarkan oleh
Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta dan dilengkapi dengan identitas asli sesuai nama yang
tertera dalam sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib
(apabila Sertifikat Simpanan Pendidikan nya hilang).
9. Dana yang jatuh tempo akan ditransfer ke rekening yang terdaftar di Koperasi Mitra
Sejahtera.
10. Apabila sertifikat ini dijaminkan pada pihak ke III, maka Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta
sebagai penerbit Sertifikat SIDIK, tidak bertanggung jawab terhadap seluruh masalah yang
mungkin timbul dari akibat jamin menjamin termaksud.
11. Apabila pemegang sertifikat meninggal dunia maka dijalankan ketentuan :
- Ahli waris akan menerima simpanan sebesar saldo akhir periode simpanan sesuai yang
tercantum didalam Sertifikat SIDIK.
- Apabila ahli waris yang tertulis dalam sertifikat ini berhalangan/meninggal dunia, maka
waris akan diberikan pada yang berhak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
pada saat itu
12. Bilamana terjadi perubahan di bidang moneter yang mempengaruhi kegiatan usaha
Koperasi, maka Koperasi berhak mengakhiri program ini dan akan mengembalikan jumlah
simpanan yang telah terkumpul ditambah dengan hasil pengembangan sampai dengan
program tersebut dinyatakan berakhir.
13. Dalam hal timbul persoalan yang belum diatur dalam ketentuan SIDIK ini, maka akan
dipergunakan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pernyataan dan Surat Kuasa
Demikian seluruh data yang dibutuhkan untuk menjadi peserta Simpanan Pedidikan 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 Pendidkan sebagaimana
dinyatakan dalam formulir ini.
Selanjutnya Saya memberi kuasa kepada Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta sebagai
penyelenggaran Simpanan Pendidikan 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 Pendidkan
sebagaimana dinyatakan pada halaman sebelumnya dalam formulir ini.
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Pemberian kuasa ini dinyatakan tidak berlaku lagi bilamana Saya telah mengundurkan diri
sebagai peserta Simpanan Pendidikan, atau bilamana Saya meninggal dunia atau keanggotaan
Saya dinyatakan tidak berlaku/dicabut dari kepesertaan Simpanan Pendidikan.
Saya menyetujui bahwa seluruh ketentuan/peraturan dalam Simpanan Pendidikan ini akan
mulai berlaku dan mengikat apabila Koperasi telah mendebet rekening saya sebesar kewajiban
saya sebagai peserta Simpanan Pendidikan.
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 Pendidikan.

Disetujui :

(Meterai)

(
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)

(Pengurus/Manager)

