Lampiran Instruksi Tetap (SI)
<dibuat diatas kertas kop Pemegang Rekening>

INSTRUKSI TETAP PERMOHONAN ADMINISTRASI SUB REKENING EFEK

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
: ___<nama pejabat Pemegang Rekening yang berwenang mewakili
Pemegang Rekening sesuai Anggaran Dasar Pemegang Rekening>___
Jabatan
: Direktur Utama/Direktur
Alamat
: ___<alamat kantor Pemegang Rekening>___
Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal __<acuan
pasal ttg kewenangan pengurus perseroan>___ Anggaran Dasar PT __<nama Pemegang
Rekening>___ bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan (selanjutnya disebut
“Pemegang Rekening”).
Bersama ini menyampaikan INSTRUKSI TETAP ADMINISTRASI SUB REKENING EFEK
(”Instruksi Tetap”) sebagai pengganti Surat Pengantar Permohonan Administrasi Sub
Rekening Efek yang berisi permohonan sebagai berikut:
1. Pembukaan Sub Rekening Efek;*)
2. Perubahan Sub Rekening Efek; dan/atau
3. Penutupan Sub Rekening Efek;
*) Khusus untuk Perusahaan Efek, pembukaan Sub Rekening Efek otomatis akan diikuti dengan
pembuatan Single Investor ID (SID) dan/atau pencetakan Kartu AKSes, apabila nasabah yang
bersangkutan adalah nasabah baru atau belum memiliki SID dan/atau Kartu AKSes.
Instruksi Tetap ini hanya berlaku jika pihak yang mengirimkan permohonan pembukaan,
perubahan dan/atau penutupan Sub Rekening Efek mempergunakan alamat e-mail sebagai
berikut:

No.

Nama

Jabatan

Alamat E-mail

Dalam hal pembukaan Sub Rekening Efek dilaksanakan oleh pejabat dan/atau alamat email
selain tersebut diatas, kami setuju KSEI tidak melanjutkan proses pembukaan, perubahan dan
atau penutupan Sub Rekening Efek sampai adanya konfirmasi tertulis terlebih dahulu dari
_____<nama Pemegang Rekening>_____

Kami, _<nama Pemegang Rekening>_, menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran data-data, keterangan dan/atau instruksi kami kepada KSEI berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Rekening Efek sebagaimana yang tercantum atau
terlampir dalam e-mail tersebut.
____<nama Pemegang Rekening> ____ membebaskan KSEI dari setiap tuntutan, gugatan atau
permintaan ganti rugi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan
kegiatan administrasi Sub Rekening Efek ini.
Instruksi Tetap ini berlaku sejak tanggal dibuatnya Instruksi Tetap ini sampai dengan adanya
pencabutan tertulis dari ____<nama Pemegang Rekening>____.
Demikianlah ”Instruksi Tetap” ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
___<nama Kota>__, ___<dd/mm/yyyy>___
PT ___<nama Pemegang Rekening>___
meterai
Rp 6.000,(___<nama>___)
___<Jabatan>___

