
 

FORMULIR PENDAFTARAN 

“Kompetisi Kreatif Inklusi Keuangan” 

 
Program “Ramai Skali” Bank NTT Tahun 2021 

 

 
Menabung di Bank NTT = Membangun NTT 

 

Jenis Kompetisi  Video Edukatif  Foto Kreatif  Cipta  Jingle Writing Competition 
 

Nama  

TTL  

Alamat 
 

Pekerjaan  

Nomor Telepon / Hp 
(Whatsapp) 

 

Email  

Bank NTT Kantor 
Cabang 

 

Nomor Rekening Nomor Rekening :  __________________________ 
Produk Tabungan : ___________________________ 
Atas Nama : ________________________________ 

Lampiran Check List (√) 

Foto Copy KTP  

Foto Copy Kartu  Identitas  

Foto Copy ID Pers Aktif  
 

Dengan ini, saya memberi kuasa kepada Bank NTT antara lain :  
1. Untuk memblokir saldo rekening tabungan Nomor : _______.______.______._____________-______ an. 

_________________________________________________ sebesar Rp. ________________________ sesuai jangka waktu 
________________s/d____________________ Jika saya berhenti dari program dan membuka blokir/menarik dana blokir sebelum 
berakhir masa perlombaan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada bank NTT. 

2. Penerima kuasa bank NTT dapat bertindak penuh untuk memblokir saldo rekening sesuai dengan ketentuan perlombaan yang 
berlaku. 

 

Saya  menyatakan bahwa : 
1. Bersedia mengikuti seluruh ketentuan/TOR perlombaan yang berlaku di  bank NTT. 
2. Saat ini saya/kami dengan sadar tanpa unsur paksaan serta sehat jasmani dan rohani. 
3. Petugas bank NTT telah memberikan penjelasan secara jelas terkait mekanisme perlombaan dan seluruh syarat dan ketentuan 

yang dimuat pada TOR perlombaan. 
4. Telah membaca, mengerti, menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan/TOR. 
5. Bersedia menerima segala keputusan Juri/Tim Penilai tanpa terkecuali. 
6. (Video/Foto/Jingle/Karya Penulisan)* yang saya buat adalah asli, tidak mengandung unsur plagiat serta belum pernah 

dipublikasikan dan/atau diikutsertakan dalam kompetisi/lomba apapun, segala pelanggaran atau kecurangan saya bersedia 
untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini. 

7. Saya akan bertanggung jawab dan membebaskan pihak bank NTT dari segala kewajiban, atapun keberatan, klaim, tuntutan 
hukum apabila timbul perselisihan hak cipta dan hak kepemilikan atas karya saya (Video/Foto/Jingle/Karya Penulisan)*  dalam 
kompetisi ini. 

8. Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya saya (Video/Foto/Jingle/Karya Penulisan)* yang ditetapkan 
sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya saya, maka saya siap untuk dibatalkan sebagai pemenang dan saya siap 
mengembalikan hadiah yang telah diterima.  

9. Tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bank NTT, baik yang sekarang ada maupun yang akan ditetapkan 
pada kemudian hari. 

Demikian pernyataan ini dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
dan tidak dapat disubsitusikan lagi. 

Peserta 

 
Materai 10.000 

--------------------------------------- 

Petugas Bank 

 
 

--------------------------------------- 
*Coret yang tidak perlu 


