
 

*Apabila formulir diproses melalui email, maka approval atau note dapat disampaikan melalui email dan wajib didokumentasikan oleh Custody/SDC. 

 FORMULIR INSTRUKSI PENUTUPAN REKENING 
Tanggal       

 
 

Saya/kami, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menginstruksikan PT. MANDIRI SEKURITAS untuk menutup 
rekening efek dibawah ini: 
 
Nama : 
No. Identitas : 
Alamat : 
 
ID Nasabah : 
No. Rekening Bank : 
Untuk mentransfer dana dan/atau efek ke rekening berikut ini: 

PERNYATAAN NASABAH & KETENTUAN PELAKSANAAN INSTRUKSI  
Dengan menandatangani formulir instruksi penutupan saham ini, saya selaku 
pemilik rekening/ kuasa pemilik rekening efek pada PT. Mandiri sekuritas 
menyatakan bahwa : 
1. Semua informasi yang diisi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. 
2. Memberikan kuasa kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk melaksanakan 

instruksi sebagaimana terdapat pada formulir ini. 
3. Memberikan hak dan kewenangan penuh kepada PT. Mandiri Sekuritas 

untuk menggunakan portfolio saham pada rekening efek dan/ atau saldo 
uang  yang terdapat pada rekening efek/ dan atau saldo uang yang 
terdapat pada rekening bank atas nama saya dan/ atau institusi kami 
untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada  PT. Mandiri Sekuritas 
yang belum terselesaikan. 

4. Bersedia menanggung biaya yang timbul atas pelaksanaan instruksi ini, 
yang akan dibebankan langsung dengan cara debet rekening bank atas 
nama saya. 

5. Memberikan hak dan kewenangan penuh kepada PT. Mandiri Sekuritas  
untuk menunda dan/atau tidak melaksanakan instruksi sebelum semua 
kewajiban kepada PT Mandiri Sekuritas terselesaikan. 

6. Bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul dan membebaskan  
PT. Mandiri Sekuritas dan pihak-pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan 
instruksi ini dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain di 
kemudian hari akibat pelaksanaan instruksi ini. 

Informasi Rekening Bank 

No. Rekening : 
Nama Bank : 
 

Informasi Rekening Efek 

ID Nasabah : 
Nama Perusahaan Efek : 
 

Alasan menutup rekening 

 

Saran dari nasabah 
 

Tanda Tangan, 
 
 
                  Materai 6000 

 
 
 
(                                                                ) 
   Nama Lengkap dan Tanda Tangan 

UNTUK KEPERLUAN INTERNAL 

Keterangan   : Tanggal Terima : Checked :  

Admin / AO 

Note/Recommendation 

Approved : 

Retail/ECM/DCM 

Note/Recommendation 

Tanggal Proses : Approved : 

STL* 

Note/Recommendation 

Approved : 

FIN* 

Note/Recommendation 


