FORMULIR PENARIKAN DANA ATAS KUPON SURAT UTANG SECARA OTOMATIS

Tanggal Instruksi

:

Mohon PT Mandiri Sekuritas melaksanakan / menghentikan* penarikan dana secara otomatis atas
kupon seluruh surat utang yang saya terima di rekening dana nasabah milik saya yang dikuasakan
kepada PT Mandiri Sekuritas atas nama sebagai berikut :
Nama Nasabah
Kode Nasabah
No KTP/SIM/Paspor
No Rekening Dana Nasabah
Nama Bank

:
:
:
:
:

Untuk dipindahbukukan / ditransfer ke rekening bank pribadi yang telah didaftarkan di Mandiri
Sekuritas dengan informasi sebagai berikut :
Nama Pemilik Rekening
Nomor Rekening Bank
Nama Bank

:
:
:
*(pilih salah satu)

Dengan menandatangani formulir instruksi penarikan dana ini, saya selaku pemilik rekening / kuasa pemilik rekening efek pada PT MANDIRI
SEKURITAS menyatakan bahwa:
1. Instruksi penarikan dana ini diisi dengan lengkap dan benar, sesuai informasi pada formulir pembukaan rekening Mandiri Sekuritas atau
pengkinian datanya.
2. Instruksi penarikan dana berlaku untuk seluruh surat utang yang disimpan di Mandiri Sekuritas namun tidak termasuk untuk surat utang
yang dibeli di PT Bank Mandiri (persero), Tbk. ( contoh : Obligasi Ritel Indonesi (ORI), Sukuk Ritel Indonesia, dan lain-lain).
3. Instruksi penarikan dana secara otomatis akan dilakukan hingga seluruh surat utang yang saya miliki jatuh tempo atau adanya
pembaharuan instruksi penarikan dana atau efek bersifat utang yang saya miliki sudah dialihkan ke pihak lain.
4. Memberikan kuasa kepada PT MANDIRI SEKURITAS untuk melaksanakan instruksi sebagaimana terdapat pada formulir ini.
5. Memberikan hak dan kewenangan penuh kepada PT MANDIRI SEKURITAS untuk menunda dan/atau tidak melaksanakan instruksi ini
apabila terdapat kewajiban pembayaran transaksi yang belum terselesaikan dan/atau terlaksananya transaksi pembelian pada saat
instruksi ini diterima oleh PT MANDIRI SEKURITAS.
6. Bersedia menanggung biaya yang timbul atas pelaksanaan instruksi ini, yang akan dibebankan langsung dengan cara debet rekening
bank atas nama saya dan/atau mendebet dari nilai penarikan dana yang diinstruksikan.
7. Memberikan hak dan kewenangan penuh kepada PT MANDIRI SEKURITAS untuk menunda dan/atau tidak melaksanakan instruksi
sebelum biaya yang timbul atas pelaksanaan instruksi ini diterima oleh PT MANDIRI SEKURITAS.
8. Layanan ini tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun
tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta menyatakan bahwa pada saat ini, saya sedang tidak dalam
proses perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum
lainnya.
9. Bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul dan membebaskan PT MANDIRI SEKURITAS dan pihak‐pihak yang ditunjuk untuk
melaksanakan instruksi ini dari segala kerugian, tuntutan atau gugatan dari pihak lain di kemudian hari akibat pelaksanaan instruksi ini.

Approver

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan,

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

