
Kahilingan para sa Bank Transfer
Bagong aplikasyon 

May babaguhin sa aplikasyon

Sa kinauukulan:      Petsa: Taon Buwan Araw    
Gobernador ng Prepektura ng Shiga

Tirahan

 Pangalan ng aplikante
Seal (Inkan)

Telepono 
- -

Tirahan

 Pangalan ng magulang o tagapag-alaga ng menor de edad
  Seal (Inkan)

Telepono
- -

Hinihiling ko na mangyaring ipadala sa bank account na nakasaad sa ibaba nito ang aking tatanggaping pondo sa pag-aaral 
buhat sa prepektura ng Shiga. 

Pangalan ng Pinansyal 
na Institusyon

Bangko Credit Union (Shinkin Bank)
Credit Association Kooperatiba ng 

Agrikultura  

Central branch Branch  
Main office Branch office 

Sub-branch    

Uri ng deposito 1. Ordinary (General cash account) 2. Checking account

Account number
Isulat nang nakasiksik sa 
kanan (ang huling 
numero ay dapat na nasa 
huling kahon sa kanan).

Pangalan ng 
account holder

Pangalan sa 
Katakana

Isulat ang pangalan ng 
account holder ayon sa 
nakasulat sa libreta ng 
bangko. Maaaring 
maisulat ang hanggang sa 
30 letra (character). 

* Ilakip dito ang kopya ng likuran ng takip ng libreta o passbook (kung saan ang pangalan ng account holder, account
number, at pangalan ng sangay o branch ay nakasaad). (Gumamit ng papel na ang sukat ay A-4.)

(Paalala) Dapat na ang account holder o pangalan ng nagmamay-ari ng bank account ay ang 
aplikante.
Kung ang aplikante ay mayroon ng sapat na gulang, hindi na kailangang punan ang 
hanay na kung saan nakasulat ang “Magulang o tagapag-alaga ng menor de edad.”
Isulat nang wasto ang mga kasagutan pagkatapos na tingnan at tiyakin ito sa libreta. 
Tandaan rin na hindi maaaring piliin ang bank transfer sa isang savings account. 
Kung gagamitin ang postal savings bank account o Yucho Bank, isulat ang pangalan ng 
sangay (branch) at ang account number sa nauukol na hanay, sa halip na mga marka at 
numero.
Ang hanay na may markang * na nasa kanan ay para sa opisyal na paggamit ng 
prepektura.

*Seal ng taong 
nagsagawa ng 
kumpirmasyon 
ng impormasyon 
(rehistrasyon) ng
creditor.

*Seal ng taong 
nagtala
(nag-type) ng 
mga
impormasyon.

日本語
タガログ語(仮訳)

この様式は申請には利用できません。 

申請は日本語の様式で行ってください。 

Ang pamamaraa
ng ito

 ay 
hindi maaar

ing ga
mitin sa 

aplikas
yon.  

Gawin ang ap
likas

yon gam
it an

g pamamaraa
n sa 

salit
ang Hapon.
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