
[Form 1] 

DANA PERKARA HUKUM KONSUMEN 

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM  

Bagian 1  Keterangan Pemohon 

1. Nama  (Inggris) __________________________________

(China) 

2. No.Kartu Identitas HK / Keterangan Dokumen Identifikasi

3. Alamat Tempat Tinggal

Tel.: Fax: ______________________

Alamat Korespondensi _______________________________________ 

Tel.: Fax: ___________________________

4. Pekerjaan __________________

Bagian 2  Keterangan Kasus 

5. Harap uraikan kasus Anda secara singkat :-

6. Harap uraikan tujuan permohonan ini :-  #

Untuk menuntut / Untuk mengajukan banding ___ untuk membela___

Untuk melanjutkan suatu tindakan ___
(Tindakan No.  ______________________________________ (jika berlaku))

# tandai [X] di tempat yang disediakan
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7.   Sudahkah Anda mengajukan permohonan bantuan hukum di bawah 

 Dana Tindakan Hukum Konsumer sebelumnya  

#Ya____________  Tidak   _  

Jika Iya, harap uraikan rinciannya:- 
 
 
 
 

 
8.  Sudahkah Anda mengajukan permohonan ke Departemen Bantuan 

Hukum untuk segala bentuk bantuan hukum sehubungan dengan kasus 

ini? 

#Iya ______________  Tidak ______________ 
Jika Iya, harap uraikan hasilnya : hasil yang tertunda   __ 

kasus ditolak  __ 

kasus diterima   _ 
 

 
9.  Pernahkah Anda mengajukan keluhan atau mencari atau menerima 

saran, sehubungan dengan kasus ini dengan atau dari kepolisian, 

departemen pemerintah terkait, biro atau pengadilan yang menangani 

pengaduan (mis. Komisaris untuk Keluhan Administrasi, Biro Pengaduan 

Klaim Asuransi), pengacara dan lainnya? 

#Iya ____________ Tidak ____________ 
Jika Iya, harap uraikan rinciannya:- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Sumber Rujukan:-  # 
 

Permohonan Sendiri _________________________________________ 
Dewan Konsumen  ________No. Kasus Ref.  _____________________ 

Lain-lain    

                                                                                                                    

 

Saya dengan ini menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar dan 

tepat. Saya memberi wewenang kepada Dewan Konsumen ("Wali 

Amanat") sebagai wali amanat Dana Tindakan Hukum Konsumen 

("Dana") untuk memverifikasinya dari sumber apa saja. Saya memahami 

bahwa jika saya memberikan pernyataan palsu atau perwakilan palsu atau 

jika saya tidak memberikan informasi lengkap, benar dan akurat kepada 

Wali Amanat sehubungan dengan aplikasi ini, saya dapat dengan segera 

didiskualifikasi untuk mendapatkan bantuan hukum dari Dana ini dan 

bantuan hukum apa pun yang diberikan bagi  

2 

 



saya dapat diakhiri dengan segera dan saya harus mengganti kerugian 

Wali Amanat terhadap setiap dan semua kerugian, biaya, pengeluaran, 

klaim, kerusakan dan kewajiban yang timbul atau yang mungkin 

ditanggung oleh Wali Amanat sehubungan dengan atau muncul dari 

permohonan ini atau bantuan hukum yang diberikan. 

 Tanda Tangan Pemohon 

        Tanggal 

Pemberitahuan Penting: 

1. Permohonan ini harus disertai dengan pembayaran biaya aplikasi

yang berlaku yang tidak dapat dikembalikan. Mohon buat cek yang

dibayarkan ke "Consumer Council - CLAF Trust Account".

2. Mengajukan permohonan dan pembayaran biaya permohonan ini tidak

memberikan jaminan bahwa bantuan hukum akan diberikan.

3. Setiap permohonan akan bantuan hukum akan dipertimbangkan

berdasarkan kelayakan dan manfaat. Jika bantuan hukum diberikan,

bantuan hukum tersebut dapat diakhiri kapan saja sebagaimana

ditentukan dalam Perjanjian.

4. Jika masalah yang dibantu berhasil, pemohon bertanggung

jawab untuk membayar kontribusi untuk Dana ini. Kontribusi

tergantung pada batasan: 25% dari Nilai Manfaat yang diperoleh

untuk hal-hal yang ditentukan dalam Pengadilan Klaim Kecil

dan 50% dari Nilai Manfaat yang diperoleh untuk semua hal

lainnya. Perhitungan kontribusi diatur dalam selebaran tentang

"Dana Tindakan Hukum Konsumen" dan dalam "Perjanjian

dengan Konsumen yang Dibantu".
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Informasi dan Data Pribadi : 

1: Dengan menyerahkan permohonan ini, pemohon setuju bahwa informasi 

yang diberikan dan data pribadi dapat digunakan untuk tujuan 

(a) memproses permohonan pemohon untuk bantuan hukum dari
Dana ini;

(b) memeriksa informasi dan catatan apa pun yang berkaitan dengan

pemohon;

(c) melaksanakan prosedur pencocokan dengan kasus lain yang

serupa;

(d) mengurus dan menangani kasus pemohon jika permohonan

bantuan hukum diberikan; dan/atau

(e) tujuan terkait lainnya.

2.  Untuk tujuan-tujuan yang disebutkan di atas, Wali Amanat dapat

mengungkapkan data pribadi dan informasi yang diberikan kepada pihak

ketiga yang terlibat dalam pokok permasalah permohonan termasuk

pengacara yang diinstruksi oleh Wali Amanat, pihak-pihak yang terlibat

dalam kasus pemohon dan pengacara mereka, pihak yang terlibat dalam

kasus-kasus lain yang serupa, dan orang-orang, organisasi, dan otoritas

terkait lainnya termasuk departemen pemerintah.

3. Pemohon dapat meminta akses ke data pribadi yang dipegang oleh Wali

Amanat tentang dirinya sendiri dan dapat juga meminta Wali Amanat

untuk mengoreksi data tersebut. Wali Amanat dapat membebankan biaya

yang wajar untuk memproses setiap akses data atau permintaan koreksi.

Permintaan semacam itu harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke Dana

ini di  22nd Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong.




