FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

PERMATA TABUNGAN SUB ACCOUNT/ PERMATA TABUNGAN iB SUB ACCOUNT

Perorangan
Diisi oleh Bank
No. Customer / CIF

No. Sub Rekening Efek*
Nama Perusahan Efek/Bank
Kustodian (Kode PE/BK)
Nama Nasabah (sesuai tanda
pengenal)*

Jenis Tanda Pengenal*

No Tanda Pengenal*
Agama
Status Pernikahan*

No. NPWP*

Tanggal Lahir
(dd-mm-yyyy)

Tempat Lahir*

Jenis Kelamin*

Nama Gadis Ibu Kandung*
Kewarganegaraan*
KITAS/KITAP Berlaku Hingga
(dd-mm-yyyy)

Pendidikan Terakhir*

Alamat (sesuai tanda
pengenal)*
RT/RW* :

Desa/Kelurahan* :

Kecamatan* :

:

Provinsi*

Negara* :

No. HP*

Telepon*:

Email*

Kota*

Kode Pos*
No. Fax

Alamat Korespodensi
(tempat tinggal terkini)*
RT/RW :
Kota

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

:

Kode Pos

Provinsi

Negara :

Status Tempat Tinggal
Jabatan
Pekerjaan*

Pekerjaan/Jenis Pekerjaan
Nama Perusahaan Tempat
Bekerja*

No.Telepon
Kantor*

Bidang Usaha*
Alamat Tempat Bekerja*
Kota

Kode Pos

No. Fax
Sumber Dana
/ Penghasilan*

Jumlah Penghasilan
(Perbulan)*

Tujuan Pembukaan
Rekening*
Rata-rata aktivitas transaksi normal perbulan*

Tujuan Penggunaan
Dana
:

Saya yang bertandatangan di lembaran ini menyatakan bahwa data yang diisikan pada
lembaran formulir ini adalah data yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan, lengkap dan
akurat. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kesalahan informasi
tersebut.

Tanda tangan

* Field bersifat Mandatory dan Wajib diisi
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FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
PERMATA TABUNGAN SUB ACCOUNT/ PERMATA TABUNGAN iB SUB ACCOUNT

Perorangan
Apakah Anda sudah mempunyai rekening di PermataBank
Ya

Jika Ya, tuliskan no kartu /rekening Anda

Tidak
Silakan memilih produk yang Anda butuhkan
Lainnya

PermataTabungan Sub Account
PermataTabungan iB Sub Account

A Data Tentang Diri Anda
(wajib diisi)

Nama Lengkap
Tanpa Singkatan
Gelar Sebelum Nama
Kependudukan
(wajib diisi)

Gelar Setelah Nama

Penduduk

Non Penduduk

B Data Pekerjaan Anda
Status Pekerjaan

Tetap

Kontrak

Paruh Waktu

Bagian Kerja
Bentuk Badan Usaha

Sumber Pendapatan

PT

CV

Yayasan

Persero

Perum

Lainnya

Suami

Dari Orang Tua

Hibah

Lainnya

Firma

Dari Anak

(bila tidak bekerja)

C

Layanan Informasi rekening

Pilihan Penyampaian Informasi Rekening (pastikan Anda memilih jenis media rekening)
Rekening Koran / Paper Statement
e-Statement, alamat email
Layanan Konsolidasi Rekening Koran (untuk media non Passbook)
Ya

Tidak

Alamat Pengiriman Surat Menyurat / Rekening Koran :
Alamat Tinggal (bila beda dengan kartu identitas)
Alamat Kartu Identitas

Alamat Kantor

D Layanan Permatae-Business
Saya bersedia mendaftarkan rekening Permata Tabungan Sub Account / Permata
Tabungan iB Sub Account pada layanan Permatae-Business yang melekat dalam
layanan Permatae-Business & Direct Debet Permatae-Business yang melekat
dalam layanan Permatae-Business atas Nama Perusahaan (Perusahaan Efek
(wajib diisi)
Penerima Kuasa)

E

Pernyataan dan Surat Kuasa Nasabah

E.1. Pernyataan
Jika Permohonan Saya untuk memanfaatkan produk Rekening PermataTabungan Sub
Account / PermataTabungan iB Sub Account (untuk selanjutnya disebut “Rekening”) ini
disetujui, maka :
1. Bank yaitu PT Bank Permata Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “Bank”).
2. Dengan menandatangani formulir ini Saya menyatakan telah menerima, membaca,
mengerti, memahami, menyetujui dan mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat serta
mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum PembukaanRekening yang diberlakukan oleh PT
Bank Permata Tbk (untuk selanjutnya disebut “Bank”) dan syarat dan ketentuan khusus
yang diberlakukan olehBank terhadap pemanfaatan masing-masing produk dan layanan
yang Saya pilih ( untuk selanjutnya disebut “Produk”) yang tercantum di halaman lainnya
dan/atau dalam lampiran dari formulir ini. Dalam hal terjadi perubahan, penambahan
dan pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum PembukaanRekening, PermataBank
akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Saya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan dan ketentuan umum
mengenai rekening merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Formulir Pembukaan Rekening ini yang telah Saya lengkapi dan tandatangani untuk
membuka/memanfaatkan produk rekening pada Bank.
3. Semua informasi yang Saya berikan kepada Bank untuk pemanfaatan Produk dan layanan
Bank termasuk namun tidak terbatas pada identitas dan permohonan yang Saya berikan
kepada Bank untuk pemilihan media informasi rekening dalam Formulir Pembukaan
Rekening Terpadu ini, adalah sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan,lengkap dan akurat
dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala akibat yang timbul dari kesalahan
informasi tersebut. Saya menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata
termasuk namun tidak terbatas dikenakan sanksi penutupan rekening secara sepihak
oleh Bank dalam hal Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun
juga bahwa data-data dan/atau informasi mengenai Saya ternyata tidak benar/tidak
sepenuhnya benar/palsu, dan saya bersedia untuk melakukan pengkinian data/informasi
(profile update) yang terkait dengan pemanfaatan Produk oleh Saya pada Bank secara
periodik, setiap saat atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank.
4. Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dan melakukan
pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi dari sumber manapun dengan cara
yang dianggap layak oleh Bank.
5. Saya memahami sepenuhnya, bahwa dengan alasan apapun Bank dapat menolak
permohonan Saya untuk memanfaatkan Produk dan layanan Bank, dengan
memberitahukan alasannya kepada Saya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangundangan, dan dengan ini Saya menerima segala keputusan yang di tetapkan oleh Bank
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terkait dengan Produk dan layanan Bank tersebut.
6. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala tuntutan dan/atau gugatan dan/atau
ganti rugi yang mungkin timbul sehubungan dengan kelalaian Saya dan/atau kelalaian
Perusahaan/Penerima Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan layanan Permatae-Business.
7. Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik
Produk dan layanan Bank, termasuk namun tidak terbatas mengenai media informasi
rekening yang akan Saya manfaatkan, dan Saya telah mengerti dan memahami serta
bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan
pemanfaatan Produk dan layanan Bank termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang
melekat pada produk dan layanan terkait dan karenanya Saya setuju untuk memilih dan
menggunakan produk dan layanan Bank tersebut.
8. Pemilihan Media Informasi Rekening, khusus untuk media informasi e-statement:
t I7XEXIQIRXEOERHMOMVMQOERSPIL&EROQIPEPYMIPIGXVSRMGQEMPOIEPEQEXIQEMP]ERK
telah Saya berikan kepada Bank, pada periode bulanan. Saya bertanggung jawaban
sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan alamat e-mail yang didaftarkan di Bank
untuk keperluan fasilitas e-Statement tersebut.
t &ERO EOER QIRKMVMQOER TEWW[SVH I7XEXIQIRX ]ERK HMLEWMPOER SPIL WMWXIQ QIPEPYM
email kepada Saya sebagai suatu sandi untuk membuka dan melihat e-Statement dalam
“format pdf” yang dienskripsi dengan password. Saya bertanggungjawab penuh dalam
menjaga kerahasiaan password dengan tidak diperkenankan memberikannya kepada
pihak manapun. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban
dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala resiko dan kerugian
yang timbul akibat kelalaian Saya dalam menjaga kerahasiaan password.
t &ERO EOER QIRKMVMQOER TEWW[SVH I7XEXIQIRX ]ERK HMLEWMPOER SPIL WMWXIQ QIPEPYM
email kepada Saya sebagai suatu sandi untuk membuka dan melihat e-Statement dalam
“format pdf” yang dienskripsi dengan password. Saya bertanggungjawab penuh dalam
menjaga kerahasiaan password dengan tidak diperkenankan memberikannya kepada
pihak manapun. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko dan
kerugian yang timbul akibat kelalaian Saya dalam menjaga kerahasiaan password.
t 7E]EXMHEOHETEXQIPEOYOERTIVYFELEREXEWTEWW[SVH]ERKHMLEWMPOERSPILWMWXIQHER
telah diberikan oleh Bank kepada Saya, oleh karena itu Saya bertanggung Jawab penuh
dalam menjaga kerahasiaan password tersebut.
t 7E]EFIVXERKKYRKNE[EFWITIRYLR]EEXEWXIVOMVMQR]EI7XEXIQIRX7E]EOITMLEOPEMR
akibat faktor-faktor seperti virus, hacking, phising dan berbagai kejahatan dunia maya
lainnya yang menyebabkan email Saya dapat diakses pihak lain baik karena kelalaian
Saya atau karena hal lain diluar kekuasaan Saya. Oleh karenanya Saya wajib untuk
menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terjadi kerusakan karena virus/
hacking atau hal lainnya terkait dengan e-mail address dan atau perangkat komputer
yang dipergunakan sehubungan dengan penggunaan e-Statement ini.
t 7E]E [ENMF QIQEWXMOER FEL[E OSQTYXIV QEYTYR TIVERKOEX IPIGXVSRMG PEMRR]E QMPMO
Saya yang digunakan untuk mengakses layanan e-Statement dirawat secara berkala
serta bebas dari virus dan/atau piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan
gangguan terhadap system komputer milik Saya maupun sistem komputer milik Bank
9. Sehubungan dengan tidak terteranya tanda tangan dalam KTP/Paspor/KITAS/ KITAP Saya,
maka untuk kepentingan verifikasi dalam rangkapembukaan rekening Bank, dengan
ini Saya menyatakan dan menjamin bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Formulir
Pembukaan Rekening ini atau kartu specimen adalah benar merupakan tanda tangan
Saya yang sah dan menjadi satu-satunya tanda-tangan yang akan dipergunakan untuk
melakukan setiap transaksi perbankan di Bank. Bank tidak akan memberikan ganti rugi
dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun
atas segala risiko, akibat, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan
tanda-tangan tersebut.
10.Sehubungan dengan tidak terteranya tanda tangan dalam KTP/Paspor/KITAS/ KITAP Saya,
maka untuk kepentingan verifikasi dalam rangkapembukaan rekening Bank, dengan
ini Saya menyatakan dan menjamin bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Formulir
Pembukaan Rekening ini atau kartu specimen adalah benar merupakan tanda tangan
Saya yang sah dan menjadi satu-satunya tanda-tangan yang akan dipergunakan untuk
melakukan setiap transaksi perbankan di Bank. Bank tidak akan memberikan ganti rugi
dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun
atas segala risiko, akibat, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan
tanda-tangan tersebut.
11.Klausul Penjaminan Simpanan
a. “Saya Memahami bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
(“LPS”) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan berikut perubahan –
perubahannya dan peraturan– peraturan pelaksanaannya (“UU LPS”) adalah maksimum
Rp 2.000.000.000,-(dua milyar Rupiah) per nasabah atau dengan jumlah maksimum
penjaminan yang berlaku dikemudian hari yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu
oleh LPS.”
b. Saya Memahami dan menyetujui bahwa apabila Saya menerima bunga simpanan
efektif dari Bank yang melebihi maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan
oleh LPS dari waktu ke waktu, maka sesuai ketentuan UU LPS simpanan tersebut tidak
termasuk dalam program penjaminan simpanan LPS, (Tidak berlaku untuk simpanan
dengan prinsip syariah).
12.Klausula Pernyataan NPWP
a. Bahwa Saya, tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dikarenakan belum
memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang
berlaku atau Belum melakukan pengurusan NPWP. Dan Saya berkomitmen akan segera
menyampaikan ke pihak Bank , setelah Saya memiliki NPWP.
Khusus Untuk Permata Tabungan iB Sub Account
E.2 Akad Mudharabah Muthlaqah
a. Saya dan Bank sepakat bahwa prinsip syariah yang akan diterapkan dalam pemanfaatan
dan pengelolaan dana di rekening tersebut oleh Bank adalah Mudharabah Muthlaqah,
dimana tidak ada pembatasan bagi Bank dalam memanfaatkan dan mengelola dana
tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu rekening tersebut atau ditutupnya
rekening tersebut di atas.
b. Saya dan Bank sepakat untuk membagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BANK
atas pemanfaatan dan pengelolaan dana produk tersebut di atas (“Nisbah”) dengan
menggunakan prinsip bagi hasil setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender
bersangkutan dengan perbandingan bagi hasil sebesar ……………….% (………………
persen), untuk Nasabah dan sebesar……………% (………………. Persen), untuk Bank.
(wajib diisi).
c. Dengan menandatangani Akad ini, Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk
merubah besarnya komposisi Nisbah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Perubahan
besarnya komposisi Nisbah tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Saya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui media
dan metoda yang akan ditentukan kemudian oleh Bank dan pemberitahuan tersebut
mengikat Saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
d. Perhitungan pembagian Nisbah selain ditentukan berdasarkan jumlah prosentase
sebagaimana diatur dalam point b diatas, jumlah Nisbah yang akan diterima oleh Saya
akan ditentukan berdasarkan saldo harian produk tersebut yang perhitungannya akan
dilakukan di setiap akhir bulan dengan ketentuan bahwa apabila produk tersebut yang
tidak disimpan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan secara penuh, maka perhitungan bagi
hasil akan dihitung secara prorata dari jumlah hari investasi pada bulan bersangkutan.
Pernyataan pemilihan media informasi rekening
a. Saya setuju bahwa semua informasi mengenai identitas maupun permohonan yang
Saya berikan kepada Bank untuk pemilihan media informasi rekening dalam Formulir
Pembukaan Produk Terpadu ini, termasuk namun tidak terbatas pada alamat email,
adalah benar dan dengan ini Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang
timbul dari kesalahan/ketidaklengkapan/ketidakbenaran informasi tersebut.
b. Bahwa Saya telah memperoleh keterangan dan penjelasan dari Bank mengenai media
informasi rekening yang Saya pilih dan Saya telah mengerti dan memahami serta
bersedia untuk menanggung segala konsekuensi yang timbul atas penggunaan media
informasi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait yang telah
diberitahukan terlebih dahulu kepada Saya dan karenanya Saya setuju untuk memilih
dan menggunakan media informasi rekening tersebut.
c. Khusus untuk layanan konsolidasi rekening koran dicetak (“Paper Statement”)
atau rekening koran elektronik (“e-Statement”)
Sehubungan dengan pendaftaran pada layanan konsolidasi rekening dalam bentuk
Paper Statement atau e-Statement, Saya memahami dan menyetujui bahwa:
t 7IPYVYLPETSVERXVERWEOWMYRXYOVIOIRMRK8EFYRKER+MVS(ITSWMXS6IOWE(EREHER
Bancassurance (produk Unit Link Single Premium) yang terdaftar dalam 1 (satu) nomor
PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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Nasabah di Bank dan rekening joint account QQ PermataBintang dan PermataMe!
akan dikonsolidasi ke dalam satu laporan transaksi.
t 0ETSVEROSRWSPMHEWMVIOIRMRKMRMLER]EHETEXHMOMVMQOERQIPEPYM WEXY NIRMWQIHME
yaitu Paper Statement atau e-Statement.
d. Khusus untuk media informasi e-Statement
Saya memahami dan menyetujui bahwa :
t I7XEXIQIRX EOER HMOMVMQOER SPIL &ERO WIGEVE FYPERER QIPEPYM electronic mail ke
alamat email yang telah Saya berikan dan terdaftar pada Bank Password e-Statement
yang dikirimkan Bank kepada Saya melalui alamat email Saya adalah dihasilkan oleh
sistem (“Password”) dan Password tersebut dapat Saya ubah dari waktu ke waktu
melalui fasilitas-fasilitas perbankan yang disetujui oleh Bank. Password tersebut
adalah sebagai suatu sandi untuk membuka dan melihat e-Statement dalam “format
pdf” yang dienkripsi dengan Password.
t 7E]E FIVXERKKYRK NE[EF TIRYL EXEW OIVELEWMEER Password dan tidak akan
memberikannya kepada pihak manapun. Saya akan bertanggung jawab
sepenuhnya atas segala risiko dan kerugian yang timbul akibat kelalaian Saya dalam
menjaga kerahasiaan Password sehingga Password tersebut digunakan dan/atau
disalahgunakan oleh pihak lain.
t 7E]EHETEXQIPEOYOERTIVYFELERpassword e-Statement Saya melalui fasilitas-fasilitas
perbankan yang sudah disediakan dan ditentukan oleh Bank, oleh karena itu Saya
bertanggung jawab penuh dalam menjaga kerahasiaan password tersebut.
t &EROEOERQIRKMVMQOERIQEMPRSXMJMOEWMOIEPEQEXIQEMP]ERKXIPELWE]EFIVMOERHER
terdaftar pada Bank, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran layanan
konsolidasi rekening atau perubahan password yang Saya ajukan telah berhasil
diproses oleh Bank. Namun demikian, tidak diterimanya email notifikasi tersebut
oleh Saya, baik yang disebabkan karena email penuh, adanya gangguan system atau
sebab-sebab lainnya, tidak dapat diartikan bahwa permohonan pendaftaran layanan
konsolidasi rekening yang Saya ajukan tidak atau gagal diproses oleh Bank, dan Bank
tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Saya atas segala risiko, klaim dan kerugian yang timbul akibat tidak
terkirimnya email notifkasi tersebut ke email Saya.
t &ERO XMHEO EOER QIQFIVMOER KERXM VYKM HEREXEY TIVXERKKYRKNE[EFER HEPEQ FIRXYO
apapun kepada Saya atas terkirimnya e-Statement Saya ke pihak lain akibat actor-faktor
seperti virus, hacking, phising dan berbagai kejahatan dunia maya lainnya yang terjadi
di luar kekuasaan Bank, yang menyebabkan email Saya dapat diakses pihak lain, baik
karena kelalaian Saya atau karena hal lain diluar kekuasaan Saya.
t 7E]E [ENMF QIQEWXMOER FEL[E OSQTYXIV QEYTYR TIVERKOEX IPIOXVSRMO PEMRR]E ]ERK
Saya gunakan untuk mengakses layanan e-Statement ini bebas dari virus dan/atau
piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem komputer
atau perangkat elektronik lainnya tersebut maupun sistem komputer milik Bank. Oleh
karenanya, dalam hal terjadinya kerusakan karena virus, hacking, phising atau hal
lainnya terkait dengan email dan/atau perangkat komputer yang digunakan sehubungan
dengan pengiriman e-Statement ini, Saya wajib segera memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada Bank.
Klausul Penjaminan Simpanan
a. Saya memahami dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (selanjutnya disebut “Peraturan & Ketentuan
LPS”) simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan adalah terbatas
pada simpanan dengan jumlah maksimum tertentu dan dengan maksimum suku bunga
yang berlaku dan/atau akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan &
Ketentuan LPS.
b. Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila Simpanan Saya melebihi jumlah
maksimum simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan dan/atau
apabila Saya menerima tingkat suku bunga simpanan dari Bank yang melebihi maksimum
tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
maka Simpanan Saya tersebut tidak masuk dalam program penjaminan dan sehubungan
dengan hal tersebut, Saya dengan ini menyatakan bahwa segala risiko yang timbul akibat
hal ini sepenuhnya merupakan tanggung-jawab Saya dan Saya dengan ini melepaskan
Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.
(tidak berlaku untuk simpanan dengan prinsip syariah).
8. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak
manapun juga. Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan, serta tidak akan
berakhir dikarenakan oleh sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Bank.
9. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Saya dengan ini menyatakan bahwa segala
resiko yang timbul akibat pernyataan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saya
dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam
bentuk apapun kepada Saya atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin
timbul di kemudian hari baik dari Saya sendiri maupun dari pihak lain sehubungan
dengan pelaksanaan pernyataan ini.

3. Melakukan dan memberikan instruksi transaksi pendebetan dana dari dan ke Rekening
yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa yang ada pada Bank melalui layanan Direct Debit
Permata e-Business atau layanan Bank yang lain dalam rangka pelaksanaan, penyelesaian
transaksi efek yang dijalankan melalui Rekening oleh Penerima Kuasa. Pelaksanaan
instruksi transaksi tersebut antara lain dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemindahbukuan dilakukan untuk penyelesaian transaksi efek dari Penerima Kuasa
kepada Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu.
b. Melakukan segala tindakan-tindakan yang diperlukan Bank untuk penyelesaian
transaksi efek berdasarkan kuasa ini.
4. Menandatangani seluruh dokumen, aplikasi, dan memberikan instruksi kepada Bank
sehubungan dengan perubahan, pengkinian data, pembukaan, pengaktifan Rekening
jika dalam keadaan tidak aktif (dormant), penutupan rekening dan menerima sejumlah
uang yang tersisa di Rekening pada saat penutupan rekening, serta pemblokiran
Rekening atas nama Pemberi Kuasa. Berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut diatas,
dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan bahwa :
a. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Pemberi Kuasa atau pihak manapun atas segala tanggung-jawab
atas setiap (termasuk namun tidak terbatas pada) kerugian,ongkos/biaya maupun
kehilangan/keuntungan yang mungkin akan diderita oleh Pemberi Kuasa dan/atau
pihak-pihak lain siapapun juga sebagai akibat didaftarkannya Rekening ke dalam
layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh Penerima Kuasa melalui baik
menu /situs yang disediakan Bank (Untuk selanjutnya disebut ”Permata e-Business”) atau
melalui sarana / layanan perbankan lainnya dalam rangka melaksanakan, menunda dan/
atau membatalkan instruksi transaksi layanan pendebetan langsung melalui Permata
e-Business (untuk selanjutnya disebut ”Direct Debit”) atau melalui layanan Bank lainnya
atau karena hal-hal lainnya yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian Penerima
Kuasa, kecuali dapat dibuktikan bahwa segala kerugian yang timbul adalah sebagai
akibat dari kesalahan/kelalaian Bank.
b. Dengan dikelompokannya Rekening ke dalam layanan Permata e-Business kedalam
satu grup dengan identifikasi grup ID dan nama grup Penerima Kuasa, Pemberi
Kuasa dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan oleh
Penerima Kuasa terjadap Rekening sehubungan dengan proses pendaftaran Rekening
ke dalam Layanan Permata e-Business sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa ini.
Atas kebijaksanaannya sendiri, Bank mempunyai hak untuk menerima atau menolak
permohonan Pemberi Kuasa untuk mendaftarkan Pemberi Kuasa dan atau Rekening
dalam layanan Permata e-Business, tanpa ada kewajiban untuk memberitahukan
alasannya kepada Pemberi Kuasa.
Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun juga,
dapat disubstitusikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dan penerus
haknya untuk keperluan penyelesaian transaksi efek dan administrasi Rekening. Surat Kuasa
ini tidak akan berakhir bilamana Pemberi Kuasa meninggal dunia, dibubarkan/dilikwidasi,
ditarik kembali, dicabut atau karena sebab atau peristiwa apapun juga atau termasuk sebabsebab berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. Pemberian Kuasa ini
juga berlaku dan mengikat terhadap seluruh ahli waris, pengganti-pengganti hak, dan
penerus haknya, dan Kuasa ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun juga, dan berlaku
efektif sejak tanggal ditandatangani

Surat Kuasa ini dibuat di_________________________________________________________
pada hari ini,______________________________ tanggal

D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Y

Lampiran Formulir Pembukaan Rekening PermataTabungan Sub Account ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Gabungan Pembukaan Rekening yang
dilakukan di Perusahaan Efek ______________________________________________________________

Materai

)
10.Saya menyatakan telah menerima dengan baik : (berikan tanda
Syarat Ketentuan Umum (SKU) dan/atau Syarat Ketentuan Khusus (SKK) dari petugas
&EROHERFMPETIVQSLSRER7E]EYRXYOQIQERJEEXOERTVSHYOVIOIRMRK8EFYRKER+MVS
(ITSWMXS8EFYRKERM&+MVSM&(ITSWMXSM&MRMHMWIXYNYMQEOEHIRKERQIRERHEXERKERM
formulir pembukaan produk ini Saya menyatakan telah menerima, membaca, mengerti,
memahami, menyetujui dan mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat serta mematuhi
Syarat dan Ketentuan umum Pembukaan Rekening yang berlaku di Bank dan/ atau
Syarat dan Ketentuan Khusus yang diberlakukan oleh Bank terhadap pemanfaatan
masing-masing produk yang Saya pilih yang tercantum dihalaman lainnya dan/atau
dalam lampiran dari Formulir Pembukaan Produk ini berikut segenap perubahan,
penambahan, dan pembaharuannya yang akan diberitahukan oleh Bank sebelumnya
kepada Saya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku melalui kantor cabang bank atau media lainnya yang dianggap memadai oleh
Bank dan perubahan,penambahan dan pembaharauan tersebut mengikat Saya sejak
tanggal pemberitaan Bank. Persyaratan dan Ketentuan umum/syarat ketentuan khusus
mengenai rekening merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
formulir pembukaan produk terpadu yang telah Saya lengkapi dan tanda-tangani untuk
membuka/ memanfaatkan produk rekening pada Bank.
11.Klausula Pernyataan tidak memiliki NPWP
Bahwa Saya, tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dikarenakan
belum memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan
yang berlaku atau Belum melakukan pengurusan NPWP. Dan Saya berkomitmen akan
segera menyampaikan ke pihak Bank , setelah Saya memiliki NPWP.
12.Saya membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dan/atau ganti rugi
yang mungkin timbul sehubungan dengan kelalaian Saya dan/atau kelalaian Perusahaan/Penerima
Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan layanan Permatae-Business.
E.3 Pernyataan & Kuasa Nasabah
Saya yang bertandatangan dibawah dalam hal ini bertindak selaku (Individu) selanjutnya
disebut sebagai “Pemberi Kuasa”, menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemberi Kuasa adalah pemilik rekening PermataTabungan Sub Account /
PermataTabungan iB Sub Account nomor _______________________ (untuk selanjutnya
disebut Rekening) pada PT Bank Permata Tbk cabang Bursa Efek Jakarta ( selanjutnya
disebut Bank) .
2. Bahwa untuk keperluan verifikasi, administrasi dan identifikasi nasabah dalam rangka
pelaksanaan, penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa yang dijalankan atas Rekening
melalui layanan perbankan antara lain layanan Direct Debit Permata e-Business (sebagaimana
didefinisikan dibawah ), dengan ini Pemberi Kuasa memberikan persetujuan dan kuasa
kepada PT ____________________________ , berkedudukan di _________________________
selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”
---------------------------------------------- K H U S U S ---------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab
melakukan hal-hal , sebagai berikut :
1. Menerima, memberikan data, infomasi, identitas Pemberi Kuasa kepada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia, Bank atau kepada instansi terkait lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan administrasi
pendaftaran layanan perbankan, perubahan, pengkinian data, pengaktifan Rekening
jika dalam keadaan tidak aktif (dormant), pelaksanaan, penyelesaian transaksi efek yang
dijalankan melalui Rekening oleh Penerima Kuasa.
2. Mendaftarkan Rekening ke dalam layanan Permata e-Business untuk dikelompokkan
oleh Bank kedalam satu grup dengan identifikasi grup ID dan nama grup Penerima
Kuasa.
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Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) & Common Reporting Standard (CRS)
Self Certification- Perorangan
Pastikan Anda memberikan tanda √ pada kotak yang sesuai
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang mewajibkan PT Bank Permata, Tbk (“Bank”) untuk mengumpulkan
Informasi terkait dengan perpajakan nasabah Bank (“Nasabah”), melakukan identifikasi dan klasifikasi Nasabah dalam rangka pen erapan peraturan FATCA. Common Reporting Standart (CRS)
merupakan standar pertukaran Informasi untuk kepentingan perpajakan yang dilakukan secara otomatis yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
bersama dengan Negara anggota kelompok 20 (G20) dan telah disepakati oleh antarnegara (Automatic Exchange of Information/ AEOI).
Formulir FATCA dan CRS Self Certification – Perorangan (“Formulir”) ini merupakan bentuk sertifikasi dari nasabah mengenai data - data maupun status perpajakan terkait peraturan FATCA atau
CRS. Formulir ini akan diubah jika dan ketika Internal Revenue Services (IRS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan adanya Informasi dan ketentuan lebih lanjut. Bank tidak dapat
memberikan nasihat pajak apapun. Dalam hal terdapat ketidakpastian, Nasabah dimohon untuk meminta opini dari konsultan pajak profesional yang berw enang.

● DATA NASABAH
Nama Lengkap
Nomor Kartu Identitas
Penduduk/Paspor
Alamat Tinggal Tetap
Alamat Surat Menyurat
Kewarganegaraan
Negara Kelahiran

:
:
:
:
:
:

(Nasabah wajib menyerahkan CERTIFICATE OF LOSS OF NATIONALITY OF THE UNITED STATES, apabila Negara Kelahiran adalah Amerika Serikat namun Kewarganegaraan adalah bukan Amerika
Serikat)

Permanent Resident (PR)

:

atau

Indonesia

(Sebutkan nama Negara PR Anda, apabila Anda tidak memiliki status PR diluar Indonesia maka pilih Indonesia)

No Telp Amerika Serikat

:

Ya

Tidak

● SERTIFIKASI PERPAJAKAN TERKAIT FATCA DAN/ATAU CRS
Saya menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan perpajakan dan nomor
pokok pajak Amerika Serikat (United States Taxpayer Identification Number - U.S TIN) saya adalah sebagai berikut :
Untuk kepentingan Bank, FATCA Status Nasabah adalah W9
ATAU
Saya menyatakan bahwa saya bukan Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika untuk kepentingan perpajakan Negara tempat saya terda ftar sebagai wajib pajak
adalah
Untuk kepentingan Bank, FATCA status nasabah adalah NA (apabila DATA NASABAH tidak
terkait Amerika Serikat) atau W8 (apabila DATA NASABAH terkait Amerika Serikat), dan CRS Status adalah CRS (Negara termasuk List Participating Jurisdiction) atau Non CRS
(Negara tidak termasuk List Participating Jurisdiction
●

Nomor TIN

●

Alasan No. TIN tidak tersedia :

(Diisi hanya untuk Negara diluar Indonesia)
1. Negara tidak terbitkan TIN bagi resident/penduduknya

2. Tidak memperoleh TIN

3. Negara tertentu tidak persyaratkan TIN

DEKLARASI DAN PERNYATAAN
1.

2.
3.

Saya akan memberitahukan kepada Bank dan menyerahkan Formulir yang terbaru, untuk keperluan FATCA selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk keperluan CRS
selambat - lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam Formulir ini menjadi tidak tepat terhitung sejak
terjadinya perubahan data yang tercantum dalam Formulir ini. Saya bersedia untuk menyediakan, mengisi dan menandatangani doku men - dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan
dan peraturan FATCA atau ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk keperluan CRS serta menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan dan
memberikan semua data, keterangan dan Informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan ke pada Internal Revenue Services (“IRS”) sepanjang
diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak Negara
anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hokum berupa apapun juga (antar lain
tuntutan ganti rugi) kepada Bank dan saya mengetahui dan menyetujui jika Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/ atau pert anggungjawaban dalam bentuk apapun kepada saya dan
pihak manapun sehubungan dengan penyediaan, pengisian dan penandatanganan dokumen - dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku atau
ketentuan yang diatur oleh OJK untuk keperluan CRS dan pemberian semua data, keterangan dan Informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dalam rangka pelaporan kepada IRS atau
dalam rangka melakukan pelaporan pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak Negara anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diw ajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh OJK.
Saya menyatakan menjamin, sepakat dan menerangkan kepada bank bahwa sejak tanggal ditandatanganinya Formulir ini seluruh Informasi yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar
dan akurat dalam segala hal dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan Informasi yang disebabkan oleh kala laian saya.
Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa Deklarasi dan Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris . Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa
Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari deklarasi dan pernyataan ini atau seandainya timbul sengketa mengenai pengertian atau interpretasi dari Deklarasi dan pernyataan ini, maka yang
berlaku adalah versi Bahasa Indonesia serta versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya akan dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia dari
Deklarasi dan Pernyataan ini.

Tanggal :

Kolom Verifikasi & Pengesahan
Tanggal :

Nama & Tanda Tangan
Petugas

Nama dan Tanda Tangan Nasabah
Diisi oleh pihak Bank (Wajib diisi)
No CIF
FATCA Status :
NA
W8

W9

CRS Status :

CRS

Non CRS

PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nama & Tanda Tangan
Petugas

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Nomor KTP

:

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Pernyataan”)
Terlebih dahulu Pemberi Pernyataan menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemberi Pernyataan bermaksud untuk membuka rekening atas nama Pemberi
Pernyataan pada PT Bank Permata, Tbk., cabang Bursa Efek Indonesia (“PermataBank”).
2. Bahwa untuk keperluan pembukaan rekening tersebut, maka Pemberi Pernyataan
disyaratkan untuk melengkapi dokumen pembukaan rekening, diantaranya adalah Nomor
Pokok Wajib Pajak (”NPWP”).
3. Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening ini, Pemberi Pernyataan belum memiliki
dan tidak dapat menyerahakan dokumen berupa NPWP kepada PermataBank.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemberi Pernyataan menyatakan
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemberi Pernyataan tidak mempunyai NPWP dikarenakan Pemberi Pernyataan
belum memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang
berlaku/Belum melakukan pengurusan NPWP.
2. Apabila suatu saat nanti berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemberi
Pernyataan diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka Pemberi Pernyataan
akan segera mendaftarkan diri Pemberi Pernyataan sebagai wajib pajak dan segera
menyerahkan NPWP Pemberi Pernyataan kepada PermataBank.
3. Dalam hal Pemberi Pernyataan tidak dapat memenuhi dokumen berupa NPWP pada saat
diminta oleh PermataBank, maka dengan ini Pemberi Pernyataan setuju bahwa rekening
milik Pemberi Pernyataan dapat ditutup oleh PermataBank.
Segala resiko yang timbul akibat Surat Pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pribadi Pemberi Pernyataan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak
manapun juga, dan Surat Pernyataan ini tidak ditarik kembali, dibatalkan serta tidak akan
berakhir dikarenakan oleh sebab apapun juga tanpa persetujuan dari pihak PermataBank.
........................., …………………….

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Lampiran 31-003.004.01-08.13

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini

Alamat
Peke4aan

:

:

:

Nomor Kartu ldentitas:
(Untuk selaniutnya disebut sebagai "Pemberi Pernyataah")
Terlebih dahulu Pemberi Pernyataan menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemberi

:

Pernyataan bermaksud untuk membuka rekening atas nama
PT Bank Permata, Tbk., cabang..............

Pemberi Pernyataan pada
("PermataBank').

2.

Bahwa untuk keperluan pembukaan rekening tersebut, Pemberi Pernyataan tidak
memiliki NPWP dan bermaksud akan menggunakan Nomor Pokok Waiib Pajak
("NPWP") milik

Nama
Alamat

:
:

Nomor Kartu ldentitas:
(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penyandang Dana")
Saya menyatakan hubungan saya dengan Penyandang Dana adalah hubungan
Pasangan
Orang tua
Anak
i rr Lainnya (elaskan)

:

!
Ll
!

Segala resiko yang timbul akibat Surat Pemyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pribadi Pemberi Pernyataan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan
dari pihak manapun juga, dan Surat Pernyataan ini tidak ditarik kembali, dibatalkan serta
tidak akan berakhir dikarenakan oleh sebab apapun juga tanpa persetuiuan dari pihak
PermataBank.

Tanda Tangan dan Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

:

:

Alamat
Pekerjaan
Nomor ldentitas
(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi pernyataan")
Pemberi Pernyataan dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut

t",t"'' t"r"t",rr

:

1.

Bahwa
cabang.

2.

Bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Bank lndonesia No.14l2llpBltzo12 ('pBD mensyaratkan
bahwa setiap pembukaan rekening calon nasabah wajib menyerahkan dokumen'berupa- Nomor
Pokok Wajib Pajak ("NPWP").

3.

Bahwa pada saat ini Pemberi Pernyataan telah memiliki Npwp, namun nama/alamat(*) yang
tercantum dalam NPWP tersebut berbeda dengan nama/alamat yang ada pada Kartu Tanda

,E:H*ilr[:iins

pada

Pr Bank

Permata, rbk.,

Penduduk ("KTP") Pemberi Pernyataan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemberi Pernyataan menyatakan hal-hal sebagai
berikut:

Bahwa nama Pemberi Pernyataan yang benar adalah nama yang tercantum

di KTp, dan untuk
kepentingan pembukaan rekening Pemberi Pernyataan akan menggunakan nama yang tercantum pada
KTP.

Bahwa memang benar NPWP yang disebutkan atas nama........................adalah benar NpWp milik
Pemberi Pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan pajak

(....) Bahwa memang benar pada saat mengajukan permohonan Npwe pemberi

pernyataan
menggunakan alamal ........................., sebagaimana disebutkan dalam NpWfl sedangkan pada saat
ini Pemberi Pernyataan bertempat tinggal di.............................

Dalam hal Pemberi Pernyataan memberikan pernyataan yang tidak benar dalam surat ini, maka Pemberi
Pernyataan dengan ini seluju dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada PermataBank untuk

menutup rekening milik Pemberi Pernyataan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang
dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari Surat
Pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi pernyataan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun
juga, dan Surat Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan serta lidak akan berakhir dikarenakan
oleh sebab apapun juga tanpa persetujuan dari pihak PermataBank.

Meterai 6000

Tanda Tangan dan Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ___________________________________________

Alamat

: _______________________________________________

No. Kartu Identitas

: _______________________________________________

No. Rekening

: _______________________________________________

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan saya yang digunakan untuk bertransaksi di Bank
Permata berbeda dengan yang ada di Kartu Identitas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan semestimya.

……………… , ……………….

Tanda tangan yang berlaku di Bank Permata

* ( …………………………… )

____________________________________

* Tanda tangan sesuai Kartu Identitas
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