FORMULIR INSTRUKSI PERUBAHAN LAYANAN
NASABAH
Tanggal : _____________________________
Perubahan Layanan :
Migrasi Rekening Efek

Perubahan Account Oﬃcer

Perubahan Kantor Cabang

DATA PEMEGANG REKENING
Nama

Client ID

Alamat Sesuai KTP
No. KTP*
Bank Rekening RDN

No. Rekening RDN
*Copy KTP dilampirkan

Reguler

LAYANAN LAMA
Full Service

LAYANAN BARU
Full Service
Online

Online

dengan Account Oﬃcer*

.

Kantor Cabang

.

dengan Account Oﬃcer*

.

Kantor Cabang

.
* Untuk layanan Reguler dan/atau Full Service

Perubahan layanan ini dikarenakan

.

Saya menyetujui prosedur dan konsekuensi perubahan layanan sebagai berikut:
1.
2.

Perubahan layanan rekening dapat menyebabkan perubahan media/channel transaksi, biaya transaksi, dan biaya
bunga (interest) Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Untuk proses migrasi rekening efek, saya juga menyetujui prosedur berikut ini:
a. Menginstruksikan Mandiri Sekuritas untuk memindahkan seluruh dana dan saham (yang tidak menjadi jaminan)
yang ada pada rekening efek asal ke rekening efek baru, dan kemudian menginstruksikan penutupan rekening
efek asal. Dengan menandatangani formulir ini, maka formulir ini juga berfungsi sebagai F ormulir Instruksi
Pemindahan Saham dan Formulir Instruksi Penutupan Rekening.
b. Rekening RDN yang digunakan adalah sama, sehingga proses migrasi tidak menyebabkan perubahan rekening
RDN
c. Proses migrasi rekening efek dilakukan apabila seluruh kewajiban dan aktivitas transaksi pada rekening efek
lama telah terselesaikan
d. Apabila masih terdapat kewajiban (outstanding) pada rekening efek asal karena satu dan lain hal, maka
maksimal pada T+3 saya akan melunasi/menyelesaikan kewajiban (outstanding) tersebut terlebih dahulu.
Apabila sampai T+4 masih terdapat kewajiban (outstanding) maka saya memberikan kewenangan kepada
Mandiri Sekuritas untuk melakukan force sell pada jaminan Portofolio yang ada di rekening efek asal senilai
kewajiban (outstanding) yang harus saya selesaikan, setelah itu sisa Dana dan Portofolio dapat dipindahkan dari
rekening asal ke rekening baru segera setelah proses force sell selesai.
e. Akan patuh dan mengikuti prosedur yang berlaku di Mandiri Sekuritas terkait dengan proses migrasi ini

Demikian formulir pernyataan ini saya isi dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(meterai Rp. 6000)

Nama :

Nama :

Nama :
NASABAH

CS / ADMIN

BRANCH MANAGER I

Nama :
BRANCH MANAGER II

V 3.0

