IMPORTANT NOTES
GENERAL INFORMATION ON CPF NOMINATION
1.

If you wish to make a nomination or if you have already made a nomination, please note that:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

A marriage will automatically revoke an existing nomination, if any.
A divorce does not revoke an existing nomination, if any.
A will cannot be used to distribute CPF savings, if any.
If any of your nominees is below the age of 18 years at the time your CPF moneys are paid out, his/her share will be forwarded to the
Public Trustee for administration until he/she reaches 18 years of age.
If any of your nominees is an undischarged bankrupt at the time your CPF moneys are paid out, the Board will be legally obliged to
inform the Official Assignee (OA) of any assets that are due to him/her as his/her estate is vested in the OA by virtue of the laws in
Singapore relating to bankruptcy.

The following are the components covered and not covered under CPF Nomination:
Covered under CPF Nomination†

Not covered under CPF Nomination

(a) Savings in the Ordinary, Special, Medisave and Retirement
Accounts;

(a) Cash and investments held in the CPF Investment and Scheme-Ordinary
Account (CPFIS-OA);

(b) Discounted SingTel (ST) shares

(b) Investments held under the CPF Investment Scheme-Special Account
(CPFIS-SA);
(c) DPS claim proceeds*; and
(d) Properties bought with CPF savings**.
Assets marked (a) and (b) form part of the deceased's estate.
* For DPS claim proceeds, please approach your insurer, Great Eastern Life or
NTUC Income for more information.
** 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.

†In the absence of nomination, Discounted SingTel (ST) shares will vest in the Board for distribution to your estate. Others will be forwarded to the
Public Trustee for distribution.
3.

You do not need to make a nomination if you wish the Public Trustee to distribute your CPF moneys to your family members under the intestacy laws
or Inheritance Certificate (for Muslims). Please visit www.ipto.gov.sg or www.muis.gov.sg for details on how your CPF monies will be distributed.

4.

By completing this form, your nominee(s) will receive your CPF savings in Cash upon your demise. However, please visit us at any of our
Service Centres if:
a) You wish to have all or some nominees receive your CPF savings in their CPF ACCOUNTS upon your demise, or
b) You are the authorised person for a Mentally Incapacitated (MI) member and wish to make a new nomination on behalf of the MI
member.
We recommend that you approach our Customer Service Executives (CSEs) for advice on the types of nomination available to you and the
different procedures, before making your nomination.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF NOMINATION FORM (Please use DARK INK to complete the form)
1.

You must be 16 years old and above to make a CPF nomination.

2.

The Board encourages you to complete this form before our 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. Please come personally with your identity card/passport and the required details of your
nominee(s) to any of our CPF Service Centres.

3.

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.
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

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.
You must get 2 witnesses to complete Section 3, and must sign the form in the presence of both witnesses.
For a nomination made either in or outside Singapore, the 2 witnesses completing Section 3:
a) must not be the nominee(s) or the member who is making the nomination;
b) must be at least 21 years old and be of sound mind.
For a nomination made outside Singapore, one of the 2 witnesses completing Section 3 must be a Singaporean, Singapore Permanent
Resident, Notary Public or an official from the Singapore High Commission / Embassy of the Republic of Singapore.
The date of the nomination must not be post-dated.
You must sign against any cancellation or alteration. The use of any correction fluid/tape or not signing against amendments will void the
application.
If you nominate more than four (4) nominees, another CPF Nomination Form (fully completed and signed by the same 2 witnesses in Section 3)
must be submitted.

For enquiries, please call the CPF Call Centre at 1800-2271188 or visit our website at www.cpf.gov.sg for more information.
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注意事项
有关公积金提名的信息
1.

如果您想作出提名，或您已经作出了提名，请留意以下要点：
婚姻将使现有的提名（如有的话）自动撤销。
离婚并不会使现有的提名（如有的话）被撤销。
遗嘱（如有的话）并不能够被用来作为分配公积金存款的依据。
如果您的提名受益人，在您的公积金存款被支付出来时还未满 18 岁，他/她所应得到的那一份款项将转交给公共信托局代为管理，直到他/
她年满 18 岁为止再转交回他/她。
如果您的任何一位提名受益人，在您的公积金存款被支付出来的时候是未获解除破产者，基于新加坡有关破产的法律规定，他/她所将继承
的任何资产将归于法定受让人管理，因此新加坡公积金局在法律上有义务通知法定受让人,该提名受益人被分得您的公积金存款一事。

a)
b)
c)
d)
e)

2.

以下是公积金提名所涵盖，及不涵盖的事项：

公积金提名涵盖†

公积金提名并不涵盖

(a) 普通户头、特别户头、保健储蓄户头、退休户头中的存款；

(a) 公积金投资计划-普通户头（CPFIS-OA）内的现金及投资；

(b) 优惠新电信 (ST) 股票

(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*；及
(d) 使用公积金储蓄购买的产业**。
标识为 (a) 及 (b) 的资产将构成死者遗产的一部分。
*有关家属保障计划索赔的赔偿款项详情，请联系您的个人保险公司，大东方人
寿保险公司，或职总英康保险公司以了解更多信息。
**这将根据该产业的持有方式分配。
如果该产业是属联权共有的，死者的产业份额将通过法律程序被转移给其余尚存
的拥有人（一位，或多位）。否则的话，死者的该项产业份额将成为他的遗产的
一部分。

†若您没有作出任何提名的话，您的优惠新电信 (ST) 股份将成为您的遗产的一部份。其他项目则会被转交给公共信托局负责分配。
3.

如果您想公共信托局根据“无遗嘱继承法”（非回教徒）/ 继承证书（回教徒） 将您的公积金存款分配给您的家庭成员，您并不需要作出任何提名。请浏览
www.ipto.gov.sg 或 www.muis.gov.sg ，了解您的公积金分配详情。

4.

通过填写此表格，在您逝世后，您的提名受益人（一位或多位）将以现金的形式接收您的公积金存款。然而，如果您想要做出以下的安排，请
您前往公积金局属下的任何一间服务中心，办理相关的手续：
a) 在您亡故后，您希望所有的提名受益人或某些提名受益人，通过他们的公积金户头接收您的公积金存款；或者
b) 您是精神上无行为能力人士的授权人，并且需要帮助他/她指定新的提名受益人。
我们建议您在提名前，就您可以提名的类别与不同的程序的事宜找我们的客户服务职员进行咨询。

填写提名表格的说明 (请使用深色原子笔来填写表格)
1.

您必须年满 16 岁及以上，才可以作出公积金受益人提名。

2.

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。请携带您的身份证/护照和您的提名受益人的必要详细资料，亲身前往任何一间公积金服务中心便可。

3.

您也可自行选两位见证人，但他/她必须至少年满21岁，而且不可以是被提名人。您本人不能担任见证人。更多详情请查阅下列相关的说明。

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

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
您必须安排 2 位见证人，方可完成填写部分 3。您也必须在两位见证人的面前签署表格。
若是在新加坡国内或国外办理指定提名受益人的手续，完成填写部分 3 的两位见证人必须：
a)
不是提名受益人之一，或者办理提名手续的会员本身；
b)
年龄必须至少满 21 岁，并且心智健全。
若在国外作出提名，两位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。
提名的日期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。
若您提名超过 4 位受益人，必须提交另外一份公积金提名表格（必须妥善填写，并且经由部分 3 相同的 2 位见证人签名）。

若有任何询问，请拨打 1800-2271188 联系公积金电话服务中心，或游览公积金局网站 www.cpf.gov.sg 以便了解更多祥情。
公积金局服务
中心
CPF Building
79 Robinson Road
Singapore 068897

修订于2014年8月

公积金局碧山服务
中心
3 Bishan Place
#01-01
Singapore 579838

公积金局裕廊服务
中心
21 Jurong Gateway Road
#01-01
Singapore 609646

公积金局淡滨尼服务
中心
1 Tampines Central
#01-01
Singapore 529508

公积金局兀兰服务
中心
5 Woodlands Civic Centre
900 South Woodlands Dr
#01-02 Singapore 730900

CATATAN PENTING
MAKLUMAT AM TENTANG PENAMAAN CPF
1.

Jika anda ingin membuat penamaan atau jika anda telah pun membuat penamaan, sila ambil perhatian bahawa:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Perkahwinan akan membatalkan penamaan yang sedia ada secara automatik, jika ada.
Perceraian tidak akan membatalkan penamaan yang sedia ada, jika ada.
Wasiat tidak boleh digunakan untuk mengagihkan simpanan CPF, jika ada.
Jika ada diantara penama-penama anda yang berusia di bawah 18 tahun pada masa wang CPF anda dibayar, bahagian beliau akan
diserahkan kepada Pemegang Amanah Awam (Public Trustee) untuk ditadbir sehingga beliau mencapai usia 18 tahun.
Jika ada diantara penama-penama anda seorang muflis pada masa wang CPF anda dibayar, pihak Lembaga CPF wajib di-sisi undangundang memberitahu Pegawai Pemegang Harta (Official Assignee) (OA) mengenai sebarang aset yang patut diserahkan kepada simuflis memandangkan estet si-muflis terletak hak (vested) pada OA menurut undang-undang di Singapura yang berkaitan dengan
kemuflisan.

Perkara berikut adalah komponen-komponen yang diliputi dan yang tidak diliputi di bawah Penamaan CPF:
Diliputi di bawah Penamaan CPF†

Tidak diliputi di bawah Penamaan CPF

(a) Simpanan dalam Akaun Biasa, Khas, Medisave dan Persaraan;

(a) Wang tunai dan pelaburan yang dipegang di bawah Skim Pelaburan –
Akaun Biasa CPF (CPFIS-OA);

(b) Saham SingTel (ST) berdiskaun
(b) Pelaburan yang dipegang di bawah Skim Pelaburan – Akaun Khas CPF
(CPFIS-SA);
(c) Hasil tuntutan DPS*; dan
(d) Hartanah yang dibeli menggunakan simpanan CPF**.
Aset yang bertanda (a) dan (b) membentuk bahagian estet si mati.
* Bagi hasil tuntutan DPS, sila hubungi syarikat insurans anda, Great Eastern
Life atau NTUC Income untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.
** Ini akan diagihkan menurut cara pemilikan.
Jika harta dipegang sebagai sewaan bersama, bahagian estet si mati akan
berpindah di-sisi undang-undang kepada pemilik-pemilik yang masih hidup. Jika
tidak, bahagian hartanah si mati akan menjadi estet si mati.

†Sekiranya tiada penamaan, saham SingTel (ST) Berdiskaun (Discounted SingTel shares) akan terletak hak pada Lembaga CPF untuk pengagihan
pada waris-waris anda. Yang lain-lain akan diserahkan kepada Pemegang Amanah Awam untuk pengagihan.
3.

Anda tidak perlu membuat sebarang penamaan jika anda mahu Pemegang Amanah Awam mengagihkan simpanan CPF anda kepada ahli keluarga
anda mengikut undang-undang kematian tak berwasiat atau Sijil Pewarisan (untuk orang Islam). Sila lawati www.ipto.gov.sg atau www.muis.gov.sg
untuk mendapatkan butiran mengenai cara simpanan CPF anda diagihkan.

4.

Dengan melengkapkan borang ini, penama-penama anda akan menerima wang simpanan CPF anda dalam bentuk TUNAI selepas kematian
anda. Walau bagaimanapun, sila kunjungi kami di Pusat-pusat Khidmat kami jika:
a) Anda ingin kesemua atau beberapa orang penama anda menerima wang simpanan CPF anda didalam AKAUN CPF mereka
selepas kematian anda, atau
b) Anda adalah orang yang diberi kuasa untuk anggota Kurang Daya Mental (Mentally Incapacitated) (MI) dan ingin membuat
penamaan yang baru bagi pihak anggota MI.
Kami menyarankan anda berjumpa dengan Eksekutif Khidmat Pelanggan (CSE) kami untuk mendapatkan nasihat mengenai jenis-jenis
penamaan yang disediakan untuk anda dan prosedur yang berbeza, sebelum membuat penamaan

ARAHAN UNTUK MELENGKAPKAN BORANG PENAMAAN (Sila gunakan DAKWAT BERWARNA GELAP untuk melengkapkan borang)
1.

Anda hendaklah berusia 16 tahun ke atas untuk membuat penamaan CPF.

2.

Pihak Lembaga menggalakkan anda agar melengkapkan borang ini di hadapan Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan (CSE) kami di Pusat-pusat
Khidmat kami, dimana mereka boleh menjadi saksi dan menjawab sebarang soalan yang mungkin anda kemukakan berkaitan dengan proses
penamaan. Sila datang sendiri dengan membawa kad pengenalan/pasport anda dan butiran penama-penama anda yang diperlukan di Pusat-pusat
Khidmat CPF.

3.

Jika anda memilih 2 orang saksi selain CSE kami, kedua-dua saksi itu hendaklah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan mereka bukan antara
penama-penama tersebut. Anda tidak boleh menjadi saksi. Sila lihat arahan di bawah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Sila lengkapkan kesemua maklumat yang dikehendaki dalam borang dan lampirkan bersama dokumen-dokumen berikut:
a)
Satu salinan kad pengenalan/passport
b)
Satu salinan kad pengenalan/passport kedua-dua saksi
Anda hendaklah mendapatkan 2 orang saksi untuk melengkapkan Bahagian 3, dan dikehendaki menandatangani borang di hadapan
kedua-dua saksi tersebut.
Bagi penamaan yang dibuat sama ada di dalam atau di luar Singapura, kedua-dua saksi yang melengkapkan Bahagian 3:
a)
hendaklah bukan penama-penama atau anggota CPF yang membuat penamaan;
b)
hendaklah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan berfikiran waras.
Bagi penamaan yang dibuat di luar Singapura, salah seorang saksi yang melengkapkan Bahagian 3 hendaklah seorang warga
Singapura, Penduduk Tetap Singapura, Notari Awam atau pegawai dari Pejabat Suruhanjaya Tinggi Singapura / Kedutaan Republik
Singapura.
Tarikh penamaan hendaklah bukan tarikh tertunda.
Anda hendaklah menanda tangan pada setiap pembatalan atau pindaan yang dibuat pada borang ini. Penggunaan sebarang cecair/pita
pemadam atau tidak menanda tangan terhadap pindaan akan menyebabkan permohonan terbatal.
Jika anda menamakan lebih daripada empat (4) penama, sekeping lagi Borang Penamaan CPF secara TUNAI (yang dilengkapkan
sepenuhnya dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yang sama dalam Bahagian 3) harus diserahkan pada kami.

Untuk mengemukakan pertanyaan, sila hubungi Pusat Panggilan CPF di talian 1800-2271188 atau kunjungi lelaman kami di www.cpf.gov.sg untuk
mendapatkan maklumat lebih lanjut.
Pusat Khidmat
CPF
CPF Building
79 Robinson Road
Singapore 068897

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

Disemak pada bulan Ogos 2014

Pusat Khidmat
CPF Jurong
21 Jurong Gateway Road
#01-01
Singapore 609646

Pusat Khidmat
CPF Tampines
1 Tampines Central
#01-01
Singapore 529508

Pusat Khidmat
CPF Woodlands
5 Woodlands Civic Centre
900 South Woodlands Dr
#01-02
Singapore 730900

பக்கிக் குமிப்புகள்
சேநி வாரிசு நினம் குமித்த பபாதுவான தகவல்கள்

1.

ீங்கள் ாரிசு ிணம் என்றநச் செய் ிரும்திணாலனா அல்னது ீங்கள் ற்கணல ாரிசு ிணம் என்றநச் செய்ிருந்ாலனா, வு செய்து
கீ ழ்க்கண்டற்றந குநித்துக் சகாள்ளுங்கள்:
a)

ற்கணல லனும் ாரிசு ிணம் செய்ப்தட்டிருந்ால் அது ிரும் செய்துசகாண்ட திநகு ாணாகல த்ாகிிடும்

b)

ற்கணல லனும் ாரிசு ிணம் செய்ப்தட்டிருந்ால் அது ிாகத்து செய்துசகாள்ால் இத்ாகிிடுில்றன

c)

லனும் லெி லெிப்புகள் இருந்ால் அற்றநப் தகிர்ந்பிக்க உிறனப் தன்தடுத் படிாது

d)

ீங்கள் ாரிசு ிணம் செய்ிருந்ர்கள் ாலனும் உங்களுறட லெி சாறககள் ங்கப்தடும் லதாது 18 துக்கு கீ ழ் இருந்ால்,
அர் 18 ற அறடபம் றில் அருறட தங்கு ிர்கிக்கப்தடுற்காக அிகாத்து அநக்காப்தாபரிடம் எப்தறடக்கப்தடும்.
ீங்கள் ாரிசு ிணம் செய்ிருந்ர்கள் ாலனும் உங்களுறட லெி சாறககள் ங்கப்தடும் லதாது ிடுிக்கப்சதநா

e)

சாடித்ாக இருந்ால், சாடிப்பு ிறன சாடர்தாண ெிங்கப்பூர் ெட்டிட்டங்கபின் கீ ழ் அருறட சொத்து அிகாத்து சாடிப்பு

ிறனரின் (OA) கட்டுப்தாட்டில் இருக்க லண்டும் ன்தால் அருக்கு லெலண்டி லனும் சொத்துகள் குநித் கல்கறப OAக்குத்
சரிிப்தற்கு ககம் ெட்டப்தடி கடப்தாடு சகாண்டிருக்கும்.

2.

லெி ாரிசு ிணத்ின்கீ ழ் தாதுகாக்கப்தடும் ற்றும் தாதுகாக்கப்தடா கூறுகள் தின்ருாறு:
சேநி வாரிசு நினத்தின்கீ ழ்; பாதுகாக்கப்படுபவவ†

a)

ொா, ெிநப்பு, சடிலெவ் ற்றும் ஏய்வுகானக் கக்குகள்;;

b)

கிவுசதற்ந ெிங்சடல் (ST) தங்குகள்

சேநி வாரிசு நினத்தின்கீ ழ் பாதுகாக்கப்படாதவவ
a)

லெி பலீட்டுத் ிட்டம்-ொாக் கக்கின் கீ ழ் (CPFIS-OA)
திடித்து றக்கப்தட்டிருக்கும் சாக்கம் ற்றும் பலீடுகள்;

b)

லெி பலீட்டுத் ிட்டம்-ெிநப்புக் கக்கின் கீ ழ் ((CPFIS-SA))
திடித்து றக்கப்தட்டிருக்கும் பலீடுகள்;

c)

ொர்ந்ிருப்லதார் தாதுகாப்புத் ிட்டத்ின்கீ ழ் (DPS) லகாரும் வுத்
சாறககள்*; ற்றும்

d)

லெி லெிப்புகறபக் சகாண்டு ாங்கி சொத்துகள்**.

இநந்ருறட சொத்ின் தாகத்ற (a) ற்றும் (b)-ில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப
சொத்துகள் உருாக்குகின்நண.
* DPS லகால் வுத் சாறககளுக்காக, வு செய்து உங்களுறட
காப்தீட்டாபாண கிலக் ஈஸ்டர்ன் றனஃப் அல்னது NTUC இன்கம்
ிறுணத்ற

லல் ிங்களுக்கு அணுகவும்.
** திடித்து றக்கப்தட்டிருக்கும் பறநறப் சதாறுத்து இற

தகிர்ந்பிக்கப்தடும். கூட்டு ினக்குத்றகாக சொத்து திடித்து
றக்கப்தட்டிருக்கிநசணில்,

இநந்ருறட சொத்ின் தங்கு ஞ்ெிாழும் உரிறாபர்(களுக்கு) ெட்ட
இக்கத்ிணால் எப்தறடக்கப்தடும். இல்றனசணில், இநந்ருறட
சொத்ின் தங்கு இநந்ரின் சொத்ின் தாகாக உருாக்கப்தடும்.
†ாரிசு ிணம் செய்ப்தட்டிருக்கில்றன ணில், கிவுசதற்ந ெிங்சடல் (ST) தங்குகள் உங்களுறட சொத்ின் தாகாக லெர்க்கப்தடும். ற்நற

தகிர்ந்பிப்தற்காக அிகாத்து அநக்காப்தாபரிடம் எப்தறடக்கப்தடும்.

3.

உில் இல்னால் றடலார் ெட்டத்ின் கீ ழ் அல்னது ாரிசுரிறச் ொன்நிின் கீ ழ் (பஸ்லீம்களுக்காக) உங்களுறட குடும்த
உறுப்திணர்களுக்கு உங்கள் லெி சாறகற அிகாத்து அநக்காப்தாபர் தகிர்ந்பிக்க ீங்கள் ிரும்திணால், ீங்கள் ாரிசு ிணம் றணபம்

செய்த் லறில்றன. உங்கபது த்ி லெிிப் தம் வ்ாறு தகிர்ந்பிக்கப்தடும் ன்தது குநித்து லலும் ிங்கள் அநி www.ipto.gov.sg
அல்னது www.muis.gov.sg - தார்றிடுங்கள்.

4.

இந்ப் தடித்றப் பூர்த்ிசெய்ன் பனம், உங்களுறட இநப்புக்குப் திநகு உங்களுறட லெி லெிப்புகறப உங்கபால் ாரிசு ிணம்
செய்ப்தட்டர்கள்; சாக்காகப் சதறுார்கள். ணினும், கீ ழ்க்கண்டற்நிற்காக ங்களுறட லெற றங்கபில் லனும் என்நில் ங்கறபச்
ெந்ிபங்கள்:

உங்களுறட இநப்புக்குப் திநகு உங்களுறட லெி லெிப்புகறப அறணத்து அல்னது ெின பன்சாிப்தட்டர்கள் ங்களுறட லெி

a)

கக்குகபில் சதறுற்கு ீங்கள் ிரும்புகிநீர்கள்; ன்நால் அல்னது
ணரீிாக ிநணிந் (MI) உறுப்திணருக்காண அங்கீ கரிக்கப்தட்ட தாக ீங்கள் இருந்து அந் MI உறுப்திணரின் ொர்தாக எரு புி ாரிசு

b)

ிணம் செய் ிரும்புகிநீர்கள் ன்நால்.
ீங்கள் ாரிசு ிணம் செய்ற்கு பன்ணர் உங்களுக்கு கிறடக்கும் ாரிசு ிணத்ின் றககள் ற்றும் அற்நின் தல்லறு றடபறநகள் குநித்
ஆலனாெறணக்கு து ாடிக்றகாபர் லெற ற அலுனற சாடர்பு சகாள்ளுாறு ாங்கள் உங்கறபப் தரிந்துறக்கின்லநாம்.

வாரிசு நினப் படிவத்வதப் பூர்த்தி பேய்வதற்கான அமிவுறுத்தல்கள் (இந்தப் படிவத்வதப் பூர்த்தி பேய்வதற்கு; தவு பேய்து கரும் வவ
பன்படுத்துங்கள்)
லெி ாரிசு ிணம் என்றநச் செய்ற்கு ீங்கள் 16 அல்னது அற்கு லற்தட்ட ிணாக இருக்க லண்டிது அெிாகும்.

1.

ங்கபின் லெற றங்கபில் உள்ப ாடிக்றகாபர் லெற ற அலுனர்களுக்கு (CSEகள்) பன்தாக ீங்கள் இந்ப் தடித்றப் பூர்த்ி

2.

செய்ற்கு ஊக்குிக்கப்தடுகிநீர்கள். அர்கள் உங்களுக்காண ொட்ெிார்கபாக இருப்தார்கள். லலும் அர்கள் சதர் பன்சாிவு சாடர்தாண
செல்பறநில் உங்களுக்கு லனும் ெந்லகங்கள் இருந்ால் அற்றந சபிவுதடுத்துார்கள்; வு செய்து ீங்கள் ாரிசு ிணம்

செய்தர்(களுறட) அறடாப அட்றட/தாஸ்லதார்ட் ற்றும் லறப்தடும் கல்களுடன் லனும் எரு லெி லெற றத்ிற்கு லரில் வும்.
ணினும், ீங்கள் CSEகள் அல்னாது லறு 2 தர்கறப ொட்ெிார்கபாக லர்ந்சடுக்கீ நர்
ீ கள் ணில், அந் இண்டு ொட்ெிார்களுக்கும் குறநந்து 21

3.

து ிம்திிருக்க லண்டும் ற்றும் அர்கள் ாரிசு ிணம் செய்ப்தட்டர்கபில் எருாக இருக்கக் கூடாது. உங்கபாலும் ொட்ெிார்கபாக
இருக்க படிாது. லல் ிங்களுக்கு; வு செது கீ ல சகாடுக்கப்தட்டுள்ப அநிவுறுத்ல்கறபப் தார்க்கவும்.
I.

தடித்ில் லறப்தடும் ிங்கள் அறணத்றபம் ிப்தி, தின்ரும் ஆங்கறப அனுடன் இறக்கவும்.
உங்கள் NRIC/தாஸ்லதார்ட்டின் எரு திி

a.

இண்டு ொட்ெிாபர்கபின் NRIC/தாஸ்லதார்ட்டின் எரு திி

b.
II.

திரிவு 3- பூர்த்ி செய்ற்கு ீங்கள் 2 ொட்ெிார்கறபப் சதற்நிருக்க லண்டும், ற்றும் அந் இண்டு ொட்ெிார்கறப உடன் றத்துக்
சகாண்டு ான் தடித்ில் றகசாப்திட லண்டும்.

III.

ாரிசு ிணத்ற ெிங்கப்பூரிலனா அல்னது ெிங்கப்பூருக்கு சபிிலனா செய்ப்தட்டால், திரிவு 3- பூர்த்ி செய்கின்ந 2 ொட்ெிார்களும்:
a)
b)

IV.

ாரிசு ிணம் செய்ப்தட்டர்(கபாக) அல்னது ாரிசு ிணம் செய்கின்ந உறுப்திணாக இருக்கக் கூடாது

குறநந்து 21 ாணர்கபாக இருக்க லண்டும் ற்றும் அர்கள் சு ிறணவு சகாண்டர்கபாக இருக்க லண்டும்.

ெிங்கப்பூருக்கு சபில செய்ப்தடும் ாரிசு ிணத்துக்கு, திரிவு 3- பூர்த்ி செய்கின்ந 2 ொட்ெிார்கபில் எருர் ெிங்கப்பூாக ெிங்கப்பூர்
ிந்க் குடிிருப்தாபாக, ொன்றுறுி ங்கும் க்குறஞாக அல்னது ெிங்கப்பூர் உர் ஆறம் / ெிங்கப்பூர் குடிெின் தூகத்ிலுள்ப
அலுனர் எருாக இருக்க லண்டிது கட்டாாகும்.

V.
VI.

ாரிசு ிணத்ின் லி திந்ற லிிட்டாக இருக்கக் கூடாது.
அித்ல் அல்னது ிருத்ல் இருந்ால் அற்நிற்கு ில ீங்கள் றகசாப்திட லண்டும். ிருத்துற்காண லனும் ிப்சதாருட்கள்
தன்தடுத் அனுிக்கப்தட ாட்டாது அல்னது ிருத்ங்களுக்கு ில றகசாப்திடாது ிண்ப்தத்ற செல்னாாய் ஆக்கக்கூடும்.

VII.

ீங்கள் ான்கு; (4) தர்களுக்கு லற்தட்டு ாரிசு ிணம் செய்கிநீர்கள் ணில், ற்சநாரு லெி ாரிசு ிணப் தடிம் (பழுறாக பூர்த்ி
செய்ப்தட்டும் திரிவு 3-ில் றகசாப்திட்ட அல 2 ொட்ெிாபர்கபால் றகசாப்திடப்தட்டிருக்க லண்டும்) ெர்ப்திக்கப்தட லண்டிது
கட்டாாகும்.

ிொறகளுக்கு, வு செய்து லெி அறப்பு ிறனத்ற 1800 -2271188 ன்ந ண்ில் அறத்ிடுங்கள் அல்னது லலும் கல்களுக்கு ங்களுறட
றனத்பத்ற தார்றிடுங்கள்: www.cpf.gov.sg
சேநி சேவவ வம்
CPF Building
79 Robinson Road
Singapore 068897
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