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 நீங்கள் இறுதிச ்சடங்குகளுக்காக சசய்த 

சசலவுகணள நாங்கள் திருப்பித்தர 

வேை்டுசென்று விருெ்பினால், எங்களுக்கு 

அனுப்ப வேை்டிய ஆேைங்களின் பட்டியல் 

 

 
 
இறுதிச ்சடங்குகளுக்காக சசய்த சசலவுகணளத் திருெ்பப் சபறுேதற்கு எே்ோறு வகாரிக்ணக சசய்ேது 

 

1. இறந்த நபர ் ஒரு செல்லத்தக்க வோரிசுதோரர ் நியமனத்ததெ ் செய்திருக்கவில்தல என்றோல், இறுதிெ ்

ெ ங்குகளுக்கோக செய்த செலவுகதை அவருத ய மடெநி பணத்திலிருந்து திரும்பப்சபற டகோரிக்தக 

செய்வதற்கு பயனோைர ்ம ட்ுடம அனுமதிக்கப்படுவோர.் 

2. பயனோைர ் அல்லோதவர ் இறந்தவரின் செோத்தில் இருந்து அத்ததகய செலவுத ் சதோதகதயத ் திரும்பப் 

சபறுவதற்கு டகோரிக்தக செய்யலோம்.  எனினும், அவர ் இறுதிெ ் ெ ங்குகளுக்கோகெ ் செலவழித்த 

சதோதகக்குத் சதோ ரப்ுத ய ெோன்றோவணங்கைின் நகல்கதை எங்களுக்கு அனுப்பிதவக்க 

டவண்டியிருக்கும். 
 

 

தயவுசெய்து நிதறவுசெய்த கணினிவழியோன விண்ணப்பப் படிவத்து ன், பின்வரும் ஆவணங்கைின் 

அெச்ுநகதலயும் எங்களுக்கு அனுப்பி தவக்கவும். 
 

நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்ப வேை்டிய ஆேைங்கள் 

 

1) டகோரிெத்க செய்கின்ற நபர ் மற்றும் எங்களுக்கு கணினிவழியோன விண்ணப்பப் படிவத்தத அனுப்பிய 

நபரின் அத யோை அ த் , க வுெச்ீ ட்ு, ெமூகப் போதுகோப்பு அ த்  (அசமரிக்க நோ ் வரக்ளுக்கோக), 

வோக்கோைர ்அத யோை அ த்  (இந்திய ந ் வரக்ளுக்கோக) 

 

2) இறந்தவரின் (மரணமத ந்தவர)் மரணெ ்ெோன்றிதழ் 
 

3) செலவு ஈ ட்ுத்சதோதகதயக் டகோருகின்ற நபர:் 

a. இறந்தவரின் கணவர ்அல்லது மதனவியோக இருந்தோல் - திருமணெ ்ெோன்றிதழ்  

b. இறந்தவரின் பிை்தையோக இருந்தோல் - பிை்தையின் பிறப்புெ ்ெோன்றிதழ் மற்றும் சபற்டறோரக்ைின் 

திருமணெ ்ெோன்றிதழ்  

c. இறந்தவரின் சபற்டறோரோக இருந்தோல் - இறந்தவரின் பிறப்புெ ்ெோன்றிதழ் மற்றும் சபற்டறோரக்ைின் 

திருமணெ ்ெோன்றிதழ் 

d. இறந்தவரின் ெடகோதரர ் அல்லது ெடகோதரியோக இருந்தோல் - இறந்தவரின் பிறப்புெ ் ெோன்றிதழ், 

சபற்டறோரக்ைின் திருமணெ ் ெோன்றிதழ் மற்றும் ெடகோதரர ் அல்லது ெடகோதரியின் பிறப்புெ ்

ெோன்றிதழ் 

4) இறுதிெ ் ெ ங்கு செலவு ஈ ட்ுத்சதோதகக்கோன அெல் உறுதிசமோழிப் படிவம். (தயவுசெய்து பூரத்்திசெய்த 

படிவத்தத அஞ்ெலில் திருப்பியனுப்புங்கை். ஸ்டகன் செய்த அல்லது சதோதலநகலில் அனுப்பும் பிரதிதய 

ஏற்றுக்சகோை்ை மோ ட் ோம்.) 

5) கட்டணம் மின்னணு முறையில் செய்யப்படுவதால், PayNow (சபறுநரின் NRIC உடன் பதிவு செய்யப்பட 

வவண்டும்) அல்லது வநரடி வங்கி பரிமாை்ைத்தின் மூலம் பணம் சபறுவறத நீங்கள் வதரவ்ு செய்யலாம். 

வநரடி வங்கி பரிமாை்ைத்தின் மூலம் பணம் சபற, நீங்கை் வங்கி போஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தின் நகதல 

ெமரப்்பிக்க டவண்டும் அல்லது வங்கி அறிக்தகயின் நகதல ெமரப்்பிக்க டவண்டும். 

          (குறிப்பு: மூன்ைாம் தரப்பு வங்கிக் கணக்கிை்கு  வநரடி வங்கி பரிமாை்ைத்தின்  மூலம் பணம் சபை நீங்கள்  

        வதரவ்ுசெய்தால், பயனாளி மை்றும் கணக்கு றவத்திருப்பவரக்ள் படிவம் 15 எனப்படும் இழப்பீடட்ு  

         படிவத்றத செயல்படுத்த வவண்டும். எங்கள் வறலத்தளத்திலிருந்து https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-      

           monies/forms/ இலிருந்து 15 படிவத்றதப் பதிவிைக்கலாம். ) 

6) இறுதிெ ் ெ ங்கு செலவுகளுக்குத் சதோ ரப்ுத ய இரசீதுகை்.  (நீங்கை் ஒரு பயனோைர ் இல்தலசயனில், 

எங்களுக்கு இதவ கண்டிப்போகத் டததவ.) 
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