
Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama Lengkap 
(sesuai KTP/SIM/Paspor) 

Alamat 

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING UNTUK 
PEMBAYARAN PREMI ASURANSI 

KTP SIM Paspor

Nomor Identitas

No. Telp.

Hubungan dengan Diri sendiri Suami/Isteri

Pemberi Kuasa telah membaca, mengerti dan memahami isi dari Surat Kuasa Pendebetan Rekening ("Surat Kuasa") ini serta menandatanganinya dalam keadaan sadar 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Penerima Kuasa akan melakukan pendebitan atas Rekening sebesar premi  Pemberi Kuasa beserta seluruh biaya yang timbul, pada jadwal pembayaran premi.
Pemberi Kuasa memastikan kecukupan dana dalam Rekening sehubungan dengan pembayaran premi.
Pembayaran premi dinyatakan telah diterima apabila dana Pemberi Kuasa telah berhasil didebit oleh Bank Danamon dan dikreditkan ke rekening Penerima Kuasa.
Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dalam hal terjadi perubahan atas polis yang didaftarkan dalam Surat Kuasa ini.
Pemberi Kuasa bertanggungjawab untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Kuasa dalam hal Pemberi Kuasa hendak melakukan penutupan 
Rekening atau mengganti Rekening. Pemberi Kuasa bertanggungjawab dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi yang disebabkan oleh kegagalan debit premi 
dari Rekening karena keterlambatan atau kegagalan Pemberi Kuasa dalam menyampaikan perubahan penggunaan Rekening.
Pemberi Kuasa menyetujui nilai tukar yang ditetapkan Bank Danamon dalam hal mata uang Rekening berbeda dengan mata uang premi.
Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud 
dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali berdasarkan persetujuan Penerima Kuasa dan disampaikan kepada Bank Danamon.
Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan Bank Danamon dari segala akibat yang timbul dari pelaksanaan isi Surat Kuasa ini.

Ditandatangani di : Tanggal

Tandatangan Pemberi Kuasa

Materai Rp.10.000,-

Tandatangan dan Nama Jelas Tandatangan dan Nama Jelas

Catatan: 

Rekening dan Tanda Tangan diverifikasi (oleh cabang) 
Rekening diperiksa & Tanda Tangan Diverifikasi Permohonan disetujui Pejabat

Nama & Tandatangan Tanggal Nama & Tandatangan & Stempel Tanggal

HP

Jenis Identitas

Kantor

Pemegang Polis Orang Tua Anak Pihak yang ditunjuk
(sesuai yang tercantum dalam SPAJ)

----------------------------------------------------------------------------(Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)-------------------------------------------------------------------------
Dengan ini memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”) untuk :

tanggal bulan tahun

- Mohon tanda tangan sesuai Kartu Identitas yang dilampirkan dan akan menjadi spesimen tanda tangan Anda dikemudian hari.
- Lampirkan dengan fotokopi depan buku tabungan Pemberi Kuasa.

Proses Validasi dan Registrasi (diisi oleh Bank)

Tandatangan Pemegang Polis

- -

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Melakukan pendaftaran atas rekening milik Pemberi Kuasa pada layanan Cash@Work yang disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") dengan rincian 

Sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

3.

di bawah ini:
:Bank                     BANK DANAMON
Nama Pemilik
Rekening
Nomor Rekening
(Selanjutnya disebut "Rekening")

Melakukan pendebitan atas Rekening untuk melakukan pembayaran atas tagihan premi asuransi lanjutan dan biaya-biaya yang timbul (jika ada) sehubungan dengan Polis atau 
Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebagai berikut : 
Nama Pemegang
Polis
Nomor Polis Atau Nomor SPAJ

Pembayaran Premi Lanjutan

Memberikan informasi/data/dokumen terkait Pemberi Kuasa yang diminta dan diperlukan Bank Danamon agar Pemberi Kuasa dapat melaksanakan isi kuasa ini.

SKPR03/BC/08-21

Administrator
Highlight
Mohon untuk disesuaikan sebagai berikut:Sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:1. Pemberi Kuasa telah membaca, mengerti dan memahami isi dari Surat Kuasa Pendebetan Rekening ("Surat Kuasa") ini serta menandatanganinya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.2. Penerima Kuasa akan melakukan pendebitan atas Rekening sebesar premi  Pemberi Kuasa beserta seluruh biaya yang timbul, pada jadwal pembayaran premi.3. Pemberi Kuasa memastikan kecukupan dana dalam Rekening sehubungan dengan pembayaran premi.4. Pembayaran premi dinyatakan telah diterima apabila dana Pemberi Kuasa telah berhasil didebit oleh Bank Danamon dan dikreditkan ke rekening Penerima Kuasa.5. Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dalam hal terjadi perubahan atas polis yang didaftarkan dalam Surat Kuasa ini.6. Pemberi Kuasa bertanggungjawab untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Kuasa dalam hal Pemberi Kuasa hendak melakukan penutupan Rekening atau mengganti Rekening. Pemberi Kuasa bertanggungjawab dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi yang disebabkan oleh kegagalan debit premi dari Rekening karena keterlambatan atau kegagalan Pemberi Kuasa dalam menyampaikan perubahan penggunaan Rekening.7. Pemberi Kuasa menyetujui nilai tukar yang ditetapkan Bank Danamon dalam hal mata uang Rekening berbeda dengan mata uang premi.8. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali berdasarkan persetujuan Penerima Kuasa dan disampaikan kepada Bank Danamon.9. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan Bank Danamon dari segala akibat yang timbul dari pelaksanaan isi Surat Kuasa ini.
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