[kota],
Dokumen ini ditujukan kepada PT Mandiri Sekuritas Cabang
berkedudukan di
Kota/Kabupaten

[tanggal]
yang
.

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Kode Nasabah
No. KTP
Alamat

Dalam hal ini bertindak sebagai *)

: Pihak Pembeli / Pihak Penjual

Pihak Pembeli dan Pihak Penjual untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut ”Para
Pihak” dan masing-masing dapat disebut ”Pihak”.
Sehubungan dengan kesepakatan atas transaksi perdagangan Efek oleh Para Pihak, perincian
kesepakatan adalah sebagai berikut:
Lawan Transaksi / Counterparty
Tanggal Transaksi
Tanggal Penyelesaian
Kode Efek
Jumlah Efek
nominal

lembar

terbilang

lembar

Harga Efek
nominal

Rp.

terbilang

Rp.

Total Nilai Transaksi
nominal

Rp.

terbilang

Rp.
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Instruksi Penyelesaian *)

: Free of Payment (FOP) / Delivery Versus Payment (DVP)

Mekanisme Penyelesaian **) : Pembayaran saham telah diselesaikan diluar PT Mandiri
Sekuritas pada tanggal
.
Settlement Saham

: T+

(T+1, atau T+2, atau T+3)

Maksud/tujuan/latar belakang transaksi negosiasi :

.

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk memberikan instruksi transaksi Negosiasi dan
sekaligus menyatakan mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Para Pihak menyatakan bahwa transaksi Negosiasi ini tidak bertujuan untuk melakukan
transaksi Repo/Reverse Repo dan/atau Saham yang ditransaksikan dalam transaksi
Negosiasi sebagaimana disebutkan di atas, tidak sedang dijaminkan dan/atau merupakan
jaminan dan/atau merupakan objek transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada
transaksi Repo/Reverse Repo, dengan pihak lain.
2. Para Pihak menginstruksikan PT Mandiri Sekuritas untuk melaksanakan transaksi
perdagangan Efek sesuai kesepakatan tersebut melalui Pasar Negosiasi, sekaligus
ditegaskan disini bahwa Para Pihak memahami dan menyadari sepenuhnya tentang risiko
pada transaksi Negosiasi dimana berdasarkan Peraturan Bursa, transaksi Negosiasi tidak
dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI); serta menyetujui apabila terjadi
kegagalan penyelesaian (default) oleh Para Pihak atau salah satu Pihak, maka risiko
tersebut menjadi tanggung jawab Para Pihak sepenuhnya.
3. Untuk keperluan penyelesaian transaksi Negosiasi FOP, ditegaskan bahwa pembayaran
tidak dikirimkan melalui PT Mandiri Sekuritas sehingga tidak menjadi tanggung
jawab/kewajiban PT Mandiri Sekuritas; melainkan tanggung jawab/kewajiban Pihak
Pembeli sepenuhnya kepada Pihak Penjual sesuai kesepakatan dan tata cara yang
disepakati oleh Para Pihak.
4. Biaya (termasuk namun tidak terbatas kepada biaya levy Bursa Efek, PPN, dan Komisi) yang
timbul atas transaksi tersebut di atas, akan dibayarkan oleh dan menjadi tanggung jawab
Para Pihak kepada PT Mandiri Sekuritas.
5. Para Pihak bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh instruksi sebagaimana disebutkan
di atas (termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh penyelesaian transaksi
perdagangan Efek melalui Pasar Negosiasi berdasarkan surat instruksi ini dan/atau asal
saham yang menjadi objek Transaksi Negosiasi ini di kemudian hari), serta melindungi dan
membebaskan PT Mandiri Sekuritas dari dan terhadap seluruh klaim, gugatan, tuntutan,
kerugian, pertanggungjawaban, ongkos, biaya, penalti, denda, pengeluaran dan/atau
kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul dengan cara apapun yang ditujukan kepada
PT Mandiri Sekuritas (termasuk Direktur, karyawan, pejabat, pemegang saham, kuasa,
agen, atau orang lain yang ditunjuk PT Mandiri Sekuritas tersebut) baik diajukan oleh Para
Pihak, salah satu Pihak, maupun pihak lain, apabila dalam pelaksanaan instruksi ini
(termasuk pelaksanaan penyelesaian transaksi) terjadi hal-hal yang disebabkan/dilakukan
oleh Para Pihak, salah satu Pihak, maupun pihak lain yang menyebabkan kegagalan/tidak
terpenuhi/terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan efek baik untuk sebagian
atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini. Sekaligus dengan ini Para Pihak
menegaskan untuk membebaskan serta menjamin tidak akan meminta, menagih,
menuntut maupun mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun kepada PT Mandiri
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Sekuritas sehubungan kegagalan/tidak terpenuhi/terlaksananya baik untuk sebagian atau
seluruhnya terhadap penyelesaian transaksi perdagangan Efek melalui Pasar Negosiasi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.
.......................[kota], ............................ [tanggal]

Pihak Pembeli / Pihak Penjual *)

Materai 6000

(……………………………..)
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