SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN/PEMINDAHAN EFEK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Alamat Sekarang

:

No. Identitas (KTP/SIM/NPWP)

:

No. Rekening

:

Dengan ini saya/kami bermaksud untuk melakukan pengambilan/pemindahan efek (-efek) di bawah ini dari rekening efek saya/kami di PT Sarijaya Pemana
Sekuritas (“Perusahaan”) untuk dapat :



Saya/kami ambil sendiri (dengan membawa identitas diri asli) (*) (**)



Dipindahkan ke rekening lain atas nama saya/kami atau ;



Nama Nasabah

:

No. Rekening

:



Dipindahkan ke rekening nasabah lain di Perusahaan (**)

Kode Nasabah

:

Contact Person

:

Dipindahkan Perusahaan Efek lain / Bank Kustodian (**)
Nama Perusahaan

:

No. Telepon

:

Efek (-efek) yang akan diambil/dipindahkan :
No.

Kode Efek

Jumlah unit Efek

No.

Kode Efek

Jumlah unit Efek

Saya/kami bertanggung jawab penuh atas pengambilan/pemindahan efek (-efek) dari rekening efek saya/kami seperti tertulis di atas beserta segala akibat hukum
atas tindakan saya/kami tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang timbul atas dilaksanakannya pengambilan/pemindahan efek (-efek)
di atas dan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tuntutan dan upaya hukum lainnya dan/atau kerugian yang mungkin timbul/diajukan baik oleh
saya/kami dan/atau oleh Pihak lainnya.
Demikian surat permohonan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
______________, ___________________________

Diperiksa Oleh :
Sales

Tanda tangan
Meterai
Rp 6.000,-

Nama lengkap Nasabah
Tanda tangan di hadapan Sales/CSR/Petugas yang ditunjuk
(*) Hanya berlaku untuk Efek (-efek) dalam bentuk warkat
(**) Tanda tangan harus diatas materai yang berlaku

Head Sales/Branch Manager
Senior Manager, Direktur Sales
Account Control
Direktur, EVP Operation
Settlement & Custody
Direktur, EVP Custody

FORMULIR PENARIKAN DANA

PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

TANGGAL : ….. - ….. - …..

NOMOR REKENING
NAMA NASABAH

: ……………………………………………
: ……………………………………………

ALTERNATE CLIENT CODE

: ……………………………………………

JUMLAH
TERBILANG

: ……………………………………………
: …………………………………………………………………………………………

DARI

:

HARAP DIBAYAR KE

HASIL TRANSAKSI SAHAM Tgl. …. - ….. - ….
: BANK
: ………………………………………………………….

SALDO REKENING

PEMBAGIAN DEVIDEN

………………………………………………………….
NOMOR ACCOUNT
ATAS NAMA

: ………………………………………………………….
: ………………………………………………………….

PEMOHON,

MENGETAHUI,

DISETUJUI,

(……………..…....)

(………………….………....)

(…………..……....)

Nasabah

Sales / Branch Manager / Head Sales

Account Control

