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DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN
Jl. Taman Beringin No. 39 Semarang 50132
Telp: (024) 3s426s2;(024)3510956 Fan: (024) 3ss4l77
E-Mail : yadapen@indo.net.id

SURAT KETERANGAN ( MODEL C )

(Keterangan masih hidup dan / atau Keterangan untuk mendapatkan tunjangan beras & keluarga)
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Lengkap

Nomor Register
Tempat & Tanggal Lahir

Laki-Laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)

Jenis Kelamin

Alamat Lengkap

Dusun/Kampung & RT/RW
Kelurahan / Kecamatan
Kabupaten / Kodya

& Kode Pos

Propinsi
Nomor Telepon / HP
Penerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Y
No. Skep Pensiun terakhir
Tanggal Skep
Status Pensiun

Pembayaran Pensiun melalui

Pokok Pensiun

Jumlah Penerimaan Pensiun

Lembaga

Unit
Keluarsa yang masuk dalam
Nama Isti / Suami / Anak

Daftar tanggungan lstri

/

Suami

/

un:. (mohon diisi
Temoat & Tanssal Lahir

kelt

Keterangan / Pekeriaan / Pendidikan

Anak seperti tersebut diatas yang menjadi tanggungan saya adalah yang tidak mempunyai

penghasilan sendiri dan tidak dimintakan tunjangan keluarga oleh pihak lain serta sesuai dengan peraturan Yadapen.

Demikian surat keterangan ini saya buat :
l.Dengan keinsafan, apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di Pengadilan Negeri berdasarkan
Undang-Undang yang berlaku.

ini dapat dibuktikan tidak benar, saya bersedia mengembalikan
s
isti / suami / anak yang telah saya terima yang sebetulnya bukan hak saya.

2. Dengan perjanjian, apabila keterangan

tunjangan

semua tunjangan beras dan

Mengetahui Pejabat Pemerintah
Perangkat Desa/ Ke lurahan

Keterrngan:

l. Tunjangan isni / suami dan tunjangan beras diberikan kepada isfii / suami sah yang terdaftar di Yadapen sebeh,rm pensiun.
2. Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi hingga sebanyak-banyaknya bagi 3 (tiga) orang anak.
3. Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak diberikan sampai batas usia 2l tahun. Jika lebih dari 2l tahun tetapi kurang dari 25 tahun,
tunjangan masih diberikan apabila dilampiri Surat Keterangan Belajar dari sekolah. Untuk pensiun yatim, pada saat usia mencapai 2l tahtur maka
habis hak pensiun.
4. Tunjangan Beras dan Keluarga akan dihapuskan jika tidak mernenuhi ketentuan tersebut diatas dan / atau tidak mengirimkan Model C ini.
5. Kesalahan penulisan dan keterlambatan pengiriman data ke Yadapen nenjadi tanggung -jawab penuh pensiunan / Yayasan.

