JABATAN PERKHI DMATAN A W AM

PEMAKLUMAN MENGENAI PENGAKTIFAN AKAUN BANK ISLAM BAGI PELAJAR
TAJAAN JABATAN PERKIDMATAN AWAM (JPA) DI BAWAH PROGRAM IJAZAH
DALAM NEGARA (PIDN) DAN PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2020

Saudara/i,

Pembayaran penajaan kepada pelajar tajaan JPA bagi pengajian dalam negara adalah
menerusi akaun Bank Islam. Sejak tahun 2019, JPA dengan kerjasama pihak Bank Islam
Malaysia Berhad (BIMB) akan mewujudkan akaun baharu bagi kesemua pelajar tajaan
JPA dan pembayaran penajaan kepada pelajar adalah melalui akaun baharu
berkenaan.

Hanya pelajar yang telah menghantar dokumen perjanjian lengkap sahaja akan
menerima bayaran penajaan. Semakan status penerimaan dokumen boleh disemak
melalui

pautan:

https://esilav2.jpa.gov.my/online_progs/eStatusv2/user/index.php

manakala status bayaran penajaan boleh disemak melalui portal MySELF di pautan
berikut: https://myself.jpa.gov.my/.

Secara asasnya, akaun saudara/i akan diaktifkan secara automatik sebaik sahaja
bayaran pertama penajaan dikreditkan ke akaun tersebut. Walaubagaimanapun, adalah
menjadi kewajipan pelajar untuk hadir ke mana-mana cawangan BIMB berhampiran dan
membuat pengesahan biometrik bagi mengesahkan akaun baharu tersebut adalah milik
pelajar. Tiada had masa yang ditetapkan bagi urusan pengesahan akaun secara
biometrik. Saudara/i boleh hadir ke mana-mana cawangan pada bila-bila masa
terutama pelajar yang berada zon merah bagi negeri yang terlibat dengan Perintah
Kawalan Pergerakan Bersayarat (PKPB).

Bagi urusan ini, pelajar dikehendaki membawa kad pengenalan dan hadir ke manamana cawangan BIMB berhampiran. Terdapat dua situasi yang mungkin akan berlaku
apabila saudara/i hadir ke cawangan BIMB iaitu:

1. bagi pelajar yang telah mempunyai akaun Bank Islam, pelajar boleh meminta pihak
BIMB untuk menghubungkan akaun baharu dengan kad debit sedia ada; atau

2. bagi pelajar yang belum mempunyai akaun Bank Islam, pelajar perlu mendapatkan
kad debit baharu. Sebanyak RM12 akan ditolak secara automatik daripada akaun
pelajar bagi tujuan deposit pembayaran.

Sekiranya terdapat sebarang masalah semasa pengesahan akaun secara biometrik di
cawangan BIMB, saudara/i boleh meminta pegawai BIMB berkenaan merujuk kepada
BIMB Ibu Pejabat (03-26900900).

Sekian, terima kasih.
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