
Catatan pendaftaran 

 

Skema Pembayaran Tunai dimaksudkan untuk menggiatkan dan mendorong konsumsi 

lokal di satu sisi, dan meringankan beban keuangan masyarakat di sisi lain. 

 

Kriteria kelayakan 

Pendaftar harus memenuhi kriteria kelayakan untuk Skema ini, yakni pada atau 

sebelum tanggal 31 Maret 2021, pendaftar berusia 18 tahun atau lebih dan merupakan 

penduduk tetap Hong Kong yang memegang Kartu Identitas Permanen Hong Kong 

yang sah atau Sertifikat Pengecualian (Certificate of Exemption). 

 

Pendaftaran dan Pembayaran 

Pendaftar yang telah dikonfirmasi memenuhi kriteria kelayakan akan menerima 

pembayaran. Tergantung pada situasinya masing-masing, orang yang memenuhi 

syarat dapat mendaftar untuk Skema ini melalui bank untuk transfer bank langsung ke 

rekening tabungan/rekening giro dolar Hong Kong lokal atas namanya sendiri atau 

Hongkong Post (Kantor Pos Hong Kong) untuk pembayaran cek mulai tanggal 21 

Juni 2020 hingga 31 Desember 2021.  

 

Saluran pendaftaran 

Pendaftar dapat mengirimkan formulir registrasi yang telah diisi melalui saluran 

berikut ini – 

 

Bank 

Pendaftaran elektronik 

1. layanan perbankan elektronik (e-banking) atau situs web bank yang telah 

ditentukan, jika tersedia. 

 

Formulir kertas 

1. melalui kotak penitipan (drop-box) di bank yang telah ditentukan; atau 

2. dalam amplop yang bertuliskan nama bank yang telah ditentukan, dan 

ditujukan kepada “GPO Box 182020, Hong Kong”.  Amplop tidak perlu 

ditempeli prangko jika diposkan di Hong Kong. 

 

Pembayaran akan ditransfer ke rekening bank pendaftar 

 

Pos Hongkong 

Formulir kertas (formulir elektronik juga tersedia) 

1. melalui kotak penitipan (drop-box) di kantor pos mana pun; atau  

2. dalam amplop yang ditujukan kepada “GPO Box 182020, Hong Kong”. 

Amplop tidak perlu ditempeli prangko jika diposkan di Hong Kong. 

 

Pendaftar yang berhasil disarankan untuk mengambil cek di kantor pos yang 

telah ditentukan melalui pos atau SMS. 

 

Jadwal 

Pendaftar dapat mendaftar per kelompok (batch) sesuai dengan jadwal berikut ini – 

 

 Tahun lahir Registrasi Pembayaran 

Pendaftaran Tidak ada Mulai tanggal 21 Mulai tanggal 6 Juli 



elektronik 

(Bank) 

pengaturan 

kelompok 

(batching) tetapi 

pendaftar yang 

mendaftar pada 

dua minggu 

pertama dapat 

menerima 

pembayaran pada 

waktu yang sama 

Juni 2020 2020 

Formulir kertas 

(Bank dan 

Hongkong Post) 

Lahir pada tahun 

1955 atau 

sebelumnya 

Mulai tanggal 21 

Juni 2020 

Mulai tanggal 15 Juli 

2020 

Lahir pada tahun 

1956-1970 

Mulai tanggal 5 

Juli 2020 

Mulai tanggal 29 Juli  

2020 

Lahir pada tahun 

1971-2002 

Mulai tanggal 19 

Juli 2020 

Mulai tanggal 12 

Agustus 2020 

 

Pertanyaan 

Untuk layanan penerjemahan, harap menghubungi CHEER. 


