MAKING A NOTICE OF REVOCATION OF NOMINATION
The Notice of Revocation of Nomination will revoke your existing nomination. Upon death, the Public Trustee will
distribute your CPF moneys to your family members under the intestacy laws or under the Inheritance Certificate (for Muslims).
Distribution under the intestacy laws/Inheritance Certificate ensures that your family members will receive your CPF moneys.
Please visit www.ipto.gov.sg or www.muis.gov.sg for details on how your CPF monies will be distributed.
Assets (a) to (d) form part of your estate:
(a)

Cash and investments held under the CPF Investment Scheme-Ordinary Account (CPFIS-OA).

(b)

Investments held under the CPF Investment Scheme-Special Account (CPFIS-SA).

(c)

DPS claim proceeds. For DPS claim proceeds, please approach your insurer, Great Eastern Life or NTUC
Income, for more information.

(d)

Properties bought with CPF savings. However, these will be distributed according to the manner of holding.
If the property is held as joint tenancy, the deceased's share of the property will pass by operation of law to
the remaining surviving owner(s). Otherwise, the deceased's share of the property will form part of the
deceased's estate.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF NOTICE OF REVOCATION OF NOMINATION
We encourage you to complete this form before our Customer Service Executives (CSEs) at any of our Service Centres who can be
your witnesses and clarify any questions you may have in respect of the nomination process.
If, however, you choose 2 witnesses other than our CSEs, both witnesses must be at least 21 years old and they must not be any of
the nominee(s). You cannot be a witness. Please see the instructions below for further details.
1. Please furnish all information required in the form and attach the following documents:
a. a copy of your NRIC/Passport; and
b. a copy of both witnesses’ NRIC/Passport.
2. The Notice of Revocation of Nomination must be signed in the presence of both witnesses.
3. For a Notice of Revocation of Nomination made either in or outside Singapore, both of the 2 witnesses:
a. must not be the member who is making the Notice of Revocation of Nomination;
b. must be at least 21 years old and be of sound mind; and
4. For a Notice of Revocation of Nomination made outside Singapore, one of the 2 witnesses must be either a
Singaporean, Singapore Permanent Resident, Notary Public or an official from the Singapore High Commission /
Embassy of the Republic of Singapore.
5. The date of the Notice of Revocation of Nomination must not be post-dated.
6. You must sign against any cancellation or alteration. The use of any correction fluid/tape or not signing against
amendments will void the application.
An acknowledgement will be sent to the address which you have maintained with the Board within ten working days upon receipt
of the Notice of Revocation of Nomination. For enquiries, please call the CPF Call Centre at 1800-227 1188 or visit our website at
www.cpf.gov.sg for more information.
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注意事项
撤销提名通知书
撤销提名通知书将删除您现有的提名。一旦删除提名，公共信托局将在会员逝世后，依照《无遗嘱继承法》（非回教徒）或继承证
书（回教徒），将其公积金存款分配给他/她的家人。
按照《无遗嘱继承法》或继承证书进行分配，将可确保您的家人获得您的公积金存款。
请浏览 www.ipto.gov.sg 或 www.muis.gov.sg，了解您的公积金分配详情。
以下（a）至（d）的资产属于死者遗产的一部份：
(a)

公积金投资计划-普通 户头（CPFIS-OA）内的现金及投资。

(b)

公积金投资计划-特别 户头（CPFIS-SA）内的投资。

(c)

通过家属保障计划索赔的款项。关于在家属保障计划下应获得的索赔款项，请向您的保险机构、大东方人寿保
险或职总英康查询详情。

(d)

通过公积金储蓄购置的产业。可是，这些产业将根据持有方式来分配。如果产业属于共同所有权方式，死者所
持的产业部份将通过法律程序转移给其他还生还的所有人。否则，死者所持的产业部份将构成其遗产的一部份。

填写撤销提名通知书的提示：
我们建议您到任何一间公积金局服务中心，在公积金局客户服务职员（CSE）的见证下，填写这份表格。他们会担任您的见证人，并解答您对提名
程序可能存有的疑问。
您也可自行选两位见证人，但他/她必须至少年满21岁，而且不可以是提名受益人。更多详情请查阅下列相关的说明。
1.

2.
3.

4.
5.
6.

请填写完此表格内的所有必填项，并附上下列资料:
a. 您的身份证/护照复印件;和
b. 两位见证人的身份证/护照复印件。
会员必须在两位见证人在场的情况下，签署撤销提名通知书。
不论在新加坡或国外做出该通知书，两位见证人都：
a. 不可以是做出该提名的会员；
b. 必须满21岁或以上，并心智健全；及
若在国外做出该通知书，两名见证人之中的至少一名必须为新加坡公民、新加坡永久居民、公证人或新加坡最高专员公
署/大使馆的官员。
在通知书上不可填写比实际更迟的提名日期。
任何删改必须由会员签证。使用涂改液或未在修改处签名的申请表将无效。

公积金局将在收到您的通知书的十个工作日内回信给您，并把信寄往您向公积金局申报的住址，以表示收到您的通知书。若有疑问，请
拨打1800-227 1188联络公积金电话服务中心或浏览我们的网站 www.cpf.gov.sg。
公积金局罗敏申路
服务中心
CPF Building
79 Robinson Road
#02-00
Singapore 068897

修订于 2014 年 8 月
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中心
3 Bishan Place
#01-01
Singapore 579838
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中心
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#01-01
Singapore 608546

公积金局淡滨尼服务
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公积金局兀兰服务
中心
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Drive
#01-02
Singapore 730900

CARA MELENGKAPKAN NOTIS PEMBATALAN PENAMAAN CPF
Notis Pembatalan Penamaan ini akan membatalkan penamaan anda yang sedia ada. Apabila berlaku kematian, Pemegang
Amanah Awam (Public Trustee) akan mengagihkan wang CPF anda kepada ahli keluarga anda di bawah undang-undang
kematian tanpa wasiat (intestacy), atau di bawah Sijil Warisan (Inheritance Certificate) (untuk orang Islam).
Pengagihan di bawah undang-undang kematian tanpa wasiat / Sijil Warisan memastikan ahli keluarga anda akan menerima wang
CPF anda. Sila lawati www.ipto.gov.sg atau www.muis.gov.sg untuk mendapatkan butiran lanjut bagaimana wang CPF anda akan
diagihkan.
Aset-aset (a) hingga (d) menjadi sebahagian daripada estet anda:
(a)

Wang tunai dan pelaburan di bawah Skim Pelaburan - Akaun Biasa CPF (CPFIS-OA).

(b)

Pelaburan di bawah Skim Pelaburan - Akaun Khas CPF (CPFIS-SA).

(c)

Hasil tuntutan DPS. Untuk hasil tuntutan DPS, sila hubungi syarikat insurans anda, Great Eastern Life atau
NTUC Income, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

(d)

Hartanah yang dibeli menggunakan simpanan CPF. Ini akan diagihkan menurut cara pemilikan. Jika
hartanah itu dimiliki di bawah pemilikan bersama, bahagian hartanah si mati akan diagihkan mengikut
undang-undang kepada waris yang masih hidup. Jika tidak, bahagian hartanah si mati akan menjadi estet si
mati.

ARAHAN BAGI MELENGKAPKAN NOTIS PEMBATALAN PENAMAAN
Kami menggalakkan anda untuk melengkapkan borang ini di hadapan Eksekutif Khidmat Pelanggan (CSE) kami di Pusat-pusat
Khidmat kami, dimana mereka boleh menjadi saksi anda dan memberikan penjelasan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan
mengenai proses penamaan tersebut.
Walau bagaimanapun, sekiranya anda memilih 2 orang saksi selain CSE kami, kedua-dua saksi tersebut hendaklah berusia
sekurang-kurangnya 21 tahun dan mereka bukan antara penama-penama tersebut. Anda tidak boleh menjadi saksi. Sila lihat arahanarahan di bawah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Sila lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dalam borang dan lampirkan dokumen-dokumen berikut:
a. Satu salinan kad pengenalan/passport; dan
b. Satu salinan kad pengenalan kedua-dua saksi
Notis Pembatalan Pencalonan mestilah ditandatangani di hadapan kedua-dua saksi
Bagi Notis Pembatalan Penamaan CPF yang dibuat sama ada di Singapura atau di luar Singapura, kedua-dua saksi
tersebut:
a. haruslah bukan ahli yang membuat Notis Pembatalan Penamaan;
b. mestilah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan berfikiran waras; dan
Bagi Notis Pembatalan Penamaan yang dibuat di luar Singapura, seorang daripada 2 orang saksi tersebut hendaklah
seorang warga Singapura, Penduduk Tetap Singapura, Notari Awam atau pegawai dari Pejabat Suruhanjaya Tinggi
Singapura / Kedutaan Republik Singapura.
Tarikh Notis Pembatalan Penamaan CPF haruslah bukan tarikh tertunda.
Anda hendaklah menanda tangan pada setiap pembatalan atau pindaan yang dibuat pada borang ini. Penggunaan
sebarang cecair pemadam (correction fluid/tape) atau tidak menanda tangan terhadap perubahan akan menyebabkan
permohonan terbatal.

Surat pengesahan penerimaan akan dikirimkan ke alamat yang anda telah berikan kepada pihak Lembaga CPF dalam masa sepuluh
hari bekerja selepas penerimaan Notis Pembatalan Penamaan CPF. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Panggilan CPF
di talian 1800-227 1188 atau kunjungi lelaman kami di www.cpf.gov.sg untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.

Pusat Khidmat
CPF Robinson Road
CPF Building
79 Robinson Road
#02-00
Singapore 068897

Pusat Khidmat
CPF Bishan
3 Bishan Place
#01-01
Singapore 579838

Di semak pada bulan Ogos 2014
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நீ ங்கள் செய்த நியமனத்தத ரத்து செய்வதற்கான அறிவிப்பு
வாரிசு நியமனத்தை ரத்து செய்வைற்கான அறிவிப்பு உங்களது ைற்ப ாதைய வாரிசு நியமனத்தை ரத்து செய்யும். மரணத்ைின் ப ரில்,
உங்களது மத்ைிய பெமநிைிப்

ணத்தை உங்கள் குடும்

உறுப் ினர்களிடம், உயில் இல்லாமல் மரணமதடபவார் ெட்டத்ைின்கீ ழ் அல்லது

வாரிசுரிதமச் ொன்றிைழின் டி (முஸ்லிம்களுக்கு), அைிகாரத்துவ அறங்காவலரால்

கிர்ந்ைளிக்கப் டும்.

உயில் இல்லாமல் மரணமதடபவார் ெட்டம் / வாரிசுரிதமச் ொன்றிைழ் ஆகியவற்றின்கீ ழ்
ணம் உங்கள் குடும்

உறுப் ினர்களுக்குக் கிதடப் து உறுைிப் டுத்ைப் டும்.

உங்களது மத்ைிய பெமநிைிப்
www.muis.gov.sg -ஐ

ணம் எவ்வாறு

கிர்ந்ைளிப் ைன்வழி, உங்களது மத்ைிய பெமநிைிப்

கிர்ந்ைளிக்கப் டும் என் து குறித்து பமலும் விவரங்கள் அறிய www.ipto.gov.sg அல்லது

ார்தவயிடுங்கள்.

(a) முைல் (d) வதரயிலான சொத்துகள் உங்களது சொத்துதடதமகளில் உள்ளடங்கும்:
a)

மபெநி ொைாரணக் கணக்கு முைலீட்டுத் ைிட்டத்ைின்கீ ழ் (CPFIS-OA) உள்ள சராக்கம் மற்றும் முைலீடுகள்;

b)

மபெநி ெிறப்புக் கணக்கு முைலீட்டுத் ைிட்டத்ைின்கீ ழ் (CPFIS-SA) உள்ள முைலீடுகள் மற்றும்

c)

ொர்ந்ைிருப்ப ார்

ாதுகாப்புத் ைிட்டத்ைின்கீ ழ் (DPS) பகாரும் சைாதக. ொர்ந்ைிருப்ப ார்

ாதுகாப்புத் ைிட்டத்ைின்கீ ழ் சைாதக பகார,

அன்புகூர்ந்து உங்கள் காப்புறுைி நிறுவனத்தை, கிபரட் ஈஸ்டர்ன் அல்லது என்டியுெி இன்கம், அணுகி பமல்விவரம் ச றவும்.
d)

மபெநி பெமிப்புகளுடன் வாங்கிய சொத்துகள். உரிதம அடிப் தடயில் இதவ விநிபயாகிக்கப் டும். சொத்து கூட்டு உரிதமயாக
இருந்ைால், காலமானவரின்
காலமானவரின்

ங்கு உயிருடன் இருக்கும் உரிதமயாளர்களுக்கு;ச் ெட்டப் டி செல்லும். இல்லாவிட்டால், சொத்ைில்

ங்கு அந்ை சொத்துதடதமயில் ஒரு

குைியாக இடம்ச றும்.

நியமனத்தத ரத்து செய்யும் அறிவிப்புப் படிவத்தத நிரப்புவதற்கான வழிகாட்டல் குறிப்புகள்
ஏபைனும் ஒரு பெதவ நிதலயத்ைில் எங்களது வாடிக்தகயாளர் பெதவ அைிகாரிகளின் (CSEs) முன்னிதலயில்
ஊக்குவிக்கிபறாம். அைன்வழி அவர்கள் உங்களது ொட்ெிகளாகி, வாரிசு நியமன முதற
சைளிவான விளக்கம் அளிப் ார்கள்.
ஆனால், எங்களது வாடிக்தகயாளர் பெதவ அைிகாரிகளு குப்

டிவத்தைப் பூர்த்ைி செய்யுமாறு

ற்றி உங்களுக்கு ஏபைனும் பகள்விகள் இருந்ைால்,

ைிலாக பவறு 2 ொட்ெிகதள நீங்கள் பைர்ந்சைடுத்ைால், ொட்ெிகள் இருவரும்

குதறந்ைது 21 வயதுதடயவர்களாக இருப் பைாடு, நீங்கள் நியமிக்கும் வாரிசுகளில் ஒருவராக இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் ொட்ெியாக இருக்க
முடியாது. பமல்விவரங்களுக்கு ையவுசெய்து கீ ழ்க்காணும் விைிமுதறகதளப்
1.

டிவத்ைில் பைதவப் டும் விவரங்கள் அதனத்தையும் நிரப் ி,
a. உங்கள் NRIC/ ாஸ்ப ார்ட்டின் ஒரு

ின்வரும் ஆவணங்கதள அைனுடன் இதணக்கவும்.

ிரைி

b.இரண்டு ொட்ெியாளர்களின் NRIC/ ாஸ்ப ார்ட்டின் ஒரு
2.
3.

நியமனத்தை ரத்து செய்யும் அறிவிப்புப்

ார்க்கவும்.

ிரைி

டிவத்ைில் இரண்டு ொட்ெிகளின் முன்னிதலயில் தகசயாப் மிட பவண்டும்.

ெிங்கப்பூரில் அல்லது அைற்கு சவளிபய செய்யப் டும் நியமன ரத்து அறிவிப்புப்

டிவத்ைில் தகசயாப் மிடும் 2 ொட்ெிகளும்:

a. நியமன ரத்து அறிவிப்த க் சகாடுக்கும் உறுப் ினராக இருக்கக்கூடாது;
b.குதறந்ைது 21 வயதுள்ளவராக இருப் துடன் நல்ல மனநிதலயில் உள்ளவராகவும் இருக்க பவண்டும்; மற்றும்
4.

ெிங்கப்பூருக்கு சவளிபய செய்யப் டும் நியமன ரத்து அறிவிப் ிற்கு, 2 ொட்ெிகளில் ஒருவர் ெிங்கப்பூரராக, ெிங்கப்பூர் நிரந்ைரவாெியாக,
ஒரு பநாட்டரி

5.
6.

ப்ளிக்காக, அல்லது ெிங்கப்பூர்க் குடியரசு தைகமிஷன் /

நியமன ரத்து அறிவிப்புத் பைைி

தூைரக அைிகாரியாக இருக்க பவண்டியது கட்டாயமாகும்.

ின் பைைியிடப் ட்டிருக்கக் கூடாது.

அழித்ைல் அல்லது ைிருத்ைல் இருந்ைால் அவற்றிற்கு எைிபர நீங்கள் தகசயாப் மிட பவண்டும். ைிருத்துவைற்கான ஏபைனும்
ைிரவப்ச ாருட்கள்

யன் டுத்ை அனுமைிக்கப் ட மாட்டாது அல்லது ைிருத்ைங்களுக்கு எைிபர தகசயாப் மிடாைது விண்ணப் த்தை

செல்லாைைாய் ஆக்கக்கூடும்.
நியமன ரத்து அறிவிப்பு

டிவம் கிதடக்கப்ச ற்ற

த்து பவதல நாட்களுக்குள் கழகத்ைின்

ைிபவடுகளில் உள்ள உங்கள் முகவரிக்கு ஏற் க்

கடிைம் அனுப் ி தவக்கப் டும். விொரிப்புகளுக்கு, அன்பு கூர்ந்து 1800-227 1188 எனும் எண்ணில் மபெநி அதழப்பு நிதலயத்துடன் சைாடர்பு
சகாள்ளலாம் அல்லது பமலும் ைகவல் ச ற www.cpf.gov.sg எனும் எங்களின் இதணயத்ைளத்ைிற்கும் செல்லலாம்.
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2014 ஆகஸ்ட்டில் ைிருத்ைப் ட்டது
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