浜松日本語学院 経費支弁書 – Pledge Form

Surat Penjamin Keuangan
Kepada: Departemen Kementrian Hukum Jepang
Nama pemohon

Tanggal lahir
YY/MM/DD
Jenis kelamin

/
□ L

/

Warganegara

□ P

Saya bersedia menjadi penjamin keuangan apabila pemohon yang tertuils diatas dapat masuk dan tinggal selama masa pendidikan
di Jepang.

Bersamaan penjelasan mengenai Proses pemberian dan penerimaan penjaminan saya juga berjanji sebagai penjamin

masalah keuangan pemohon tersebut.

１．Proses Pemberian dan penerimaan uang
(Tulislah dengan jelas bagaimana proses pemberian dan penerimaan uang juga tentang hubungan antara penjamin dan
pemohon.)

２．Isi Penjaminan
Saya berjanji akan menjamin mengenai masalah keuangan selama pemohon berada di Jepang. Kemudian pada saat
pemohon akan melakukan pembaharuan status tinggal, akan menunjukkan persyaratan seperti Suraｔ bukti pengiriman
uang, Buku tabungan dengan nama pemohon, Potocopy surat penjaminan, Kondisi keuangan sehari-hari dan lain-lain.
Biaya sekolah

600,000 Yen（１ tahun ）

Biaya hidup perbulan
Cara pemberian uang (Tulis dangan
jelas seperti Pengiriman uang,
Transfer via bank dll)

Tanggal

/
Year

Penjamin
Nama (Hurup cetak )
(TTD / Stempel )

(Cap /ttd)

Alamat
Hubungan
dengan pemohon

No. Telepon

21

/
Month

Day

重要書類
経費支弁書

追加項目

※Anda perlu dokumen ini untuk mendapatkan visa.Pastikan untuk menyertakan dokumen ini.

滞在費の支弁方法等 Metode penjamin untuk menanggung biaya hidup selama di Jepang.
（１）支弁方法及び月平均支弁額 Jumlah jaminan perbulan (rata-rata)
□

本人負担

円

Biaya Sendiri

□

Yen

海外からの送金

円

Kiriman dari luar/penjamin

Yen

※Berapa jumlah dari tabungan calon siswa yang diperoleh

※Berapa kira-kira jumlah uang yang bisa dikirimkan oleh

dari pekerjaan atau pekerjaan paruh waktu di negara asal.

orang tua, saudara (keluarga) ke calon siswa? Dan berapa

(per bulannya).Contohnya,Jika calon siswa memiliki total

banyak penjamin keuangan calon siswa dapat mengirimkan

tabungan sejumlah ¥600,000 maka bisa diperkirakan biaya

uang setiap bulannya? (Calon siswa harus mendeposit uang

perbulan yang bisa diambil adalah ¥50,000/bulan.

mereka di bank sebagai bukti saat memperbaharui visa di
kantor imigrasi).

□ 外国からの携行

円 （携行者

Uang yang dibawa dari negara asal
※

Yen

Berapa banyak jumlah uang yang dibawa

calon siswa.

円

Penjamin di Jepang

When

“Pemegang”biasanya adalah

calon siswa saat dia datang ke Jepang.

□ 在日経費支弁者負担

携行時期

Who

Yen

※Jika calon siswa memiliki penjamin yang berdomisili di
Jepang, tulis berapa jumlah uang yang akan dikirimkan

□

Kapan calon siswa datang
Ke Jepang.

奨学金

円

Beasiswa

Yen

※Jika siswa memiliki beasiswa. Tulis jumlah biaya hidup
setiap bulannya.

setiap bulannya.

□ その他
Lainnya
※

円
Yen

Jika calon siswa ingin melakukan kerja sambilan sebagai pendukung biaya hidupnya selama di Jepang,
tulislah perkiraan biayanya. Contohnya, “Perkiraan : 70,000 Yen”

（２）経費支弁者 Tentang penjamin
□

氏名
Nama

※Tulislah nama dari penjamin calon siswa.

□

住所

電話番号

Alamat

No. Telepon.

※Alamat dan No. Telepon penjamin calon siswa.

□

職業（勤務先の名称）

電話番号

Pekerjaan (dan tempat bekerja)
※Jenis pekerjaan (dan tempat bekerja) penjamin.

□

年収

円

Pendapatan pertahun

Yen

No. Telepon.
Nomor telpon tempat bekerja dari penjamin

※Pendapatan pertahun penjamin (di dalam Yen)

記入者サイン欄：
Tanda tangan pengisi

）

