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FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN DANA ATAU PENGUNDURAN DIRI 

 

Nama calon siswa 

Nama orang tua 

Ayah 

Ibu 

Alamat domisili 

Alamat KTP 

No. HP 

(untuk konfirmasi pengiriman dana via transfer bank) 

 

 
Pilihan program : □ TI AeU □ ITE AeU □ DCM AeU 

(beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai) 

 
Alasan pengunduran diri : 

 

□ Masuk PTN 

 

□ Bukan PTN/lain-lain 

 

Dokumen pendukung pengunduran diri :    

 

Jumlah dana yang disetor ke rekening Bank Muamalat Indonesia : 3420004889 Atas Nama Yayasan Citra Bunga Nusantara 

(berdasarkan bukti transfer, jumlah yang dikembalikan adalah 50% sesuai dengan surat perjanjian)  

 
Uang Pangkal : Rp  

BOP : Rp    

Total dana disetor ke rekening AeU : Rp    

 

Detail rekening pengembalian dana 
 

Nama Bank :   Cabang :   

Atas nama :    

No. Rekening :    

Jumlah dana dikembalikan* 

(diisi oleh petugas) 

: 

Rp    

 

Catatan : 

1. Formulir ini hanya untuk pengajuan dana biaya pendidikan Asia e University yang masuk ke rekening Yayasan CBN (Representative 

AeU di Indonesia) 

2. Mekanisme pengembalian dana hanya dilakukan melalui transfer bank, TIDAK DENGAN CARA TUNAI. 

3. Pengembalian dana hanya dapat dilakukan setelah mengisi formulir Pengajuan Permohonan Pengembalian Dana Pengunduran Diri, 

tanpa proses tersebut dana tidak dapat dikembalikan. 

4. Wajib menyertakan fotokopi KTP, KK dan halaman depan Buku Tabungan yang masih aktif, guna menghindari kesalahan dan gagal 

transfer. 

5. Wajib menyertakan fotokopi bukti transfer bank. 

6. Periode pengisian formulir pengajuan pengembalian dana Tanggal 1 - 30 Juli 2021 

7. Pengunduran diri yang melewati periode pengajuan pengembalian dana. Uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan (hangus). 

8. Proses transfer pengembalian dana via transfer dari Yayasan CBN kepada yang mengajukan pengembalian 

9. Silahkan melakukan pengecekan dana yang masuk dengan melakukan print buku tabungan/cek mutasi rekening secara berkala pada 

periode pengembalian dana via transfer dari Yayasan CBN 

 
Depok,  20   

 

 
Materai Rp 10.000, - 

 

( ) 

(tanda tangan & nama lengkap pemohon) 

( ) 

(tanda tangan & nama lengkap staf pemeriksa) 

:    

:    

:    

:    

:    

 
: 
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