
PERPERMOHONAN SKIM A BERWAKIL 
 

 

PENERANGAN 
1. Pencen / pencen terbitan dibayar melalui : 
i. Skim A-  bagi  anggota yang mempunyai pasangan yang dikahwini dalam perkhidmatan dan pencen dikredit terus ke dalam akaun bank. 
 
ii. Skim B-  bagi anggota bujang / tiada pasangan dan balu / duda / anak anggota meninggal dalam perkhidmatan dan perlu hadir ke bank untuk 

membuat tuntutan pencen setiap bulan. 
 
iii. Skim A Berwakil- bagi anggota / balu / duda / anak  seperti dinyatakan di (ii), pencen boleh dikredit terus ke dalam akaun bank perseorangan 

anggota / balu / duda / anak melalui pelantikan wakil. 
 
2. Syarat kelayakan untuk menjadi wakil 
    Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas, tidak muflis dan bermastautin di suatu alamat di Malaysia. 
 
3. Tanggungjawab Wakil  
i. Memaklumkan kematian anggota / balu / duda / anak dengan segera; 
ii. Membayar balik pencen yang terlebih dibayar akibat daripada kegagalan wakil memberi maklumat mengenai kematian anggota / balu / duda / 

anak; 
iii. Memaklumkan sebarang perubahan alamat anggota / balu / duda / anak dan wakil. 
 
4. Pembatalan Pelantikan Sebagai Wakil 
    Pelantikan sebagai wakil terbatal sekiranya anggota / balu / duda / anak sekiranya melanggar syarat kelayakan untuk menjadi wakil atau terdapat 
    pelantikan wakil yang baru atau anggota / balu / duda / anak / wakil meninggal dunia. 
 
5. Dokumen yang diperlukan 
    Salinan kad pengenalan wakil. 
 

(A) MAKLUMAT ANGGOTA / BALU / DUDA / ANAK(JIKA MEMOHON BERASINGAN) 
1a. No. Kad Pengenalan Baru                                 1b. No. Kad Pengenalan Lama                                   

                             
 
2. Nama (seperti dalam kad pengenalan) 

                                                  

                                                  
 
Saya seperti nama di atas bersetuju untuk melantik penama seperti di B sebagai wakil bagi maksud memohon skim A Berwakil.  
 
 
 
------------------------------------------ 
(Tandatangan anggota/balu/duda/anak) 
Tarikh: 

(B) MAKLUMAT WAKIL 
1a. No. Kad Pengenalan Baru                                 1b. No. Kad Pengenalan Lama                      1c.Jantina (Sila √ ) 

                                L   P       
 

2. Nama (seperti dalam kad pengenalan) 

                                                  

                                                  
 
3. Alamat  

                                 

                                 

                                 

                2.Poskod:               
 
4. No. Telefon                                            5. Alamat E-mel 

                                 
 
Saya seperti nama di B telah pun membaca dan memahami syarat-syarat pelantikan serta tanggungjawab sebagai wakil dan 
bersetuju menjadi wakil kepada anggota/balu/duda/anak seperti di A.  
 
 
 
------------------------------------------ 
(Tandatangan wakil) 
Tarikh: 

 

JPA JPA.BP.WAKIL 


