
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”

Dengan ini memberi kuasa kepada

Nama :  PT Sinarmas Sekuritas
Alamat :  bii plaza, Tower III, 5th floor, JI. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia
Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan penjualan atas sebagian/seluruh saham-saham milik Pemberi Kuasa di Bursa Efek Indonesia dengan
harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa.

2. Menerima hasil penjualan saham-saham milik Pemberi Kuasa dan menggunakan hasil penjualan   tersebut
untuk melunasi segala kewajiban Pemberi Kuasa yang masih terutang akibat transaksi jual dan atau beli saham
yang dilakukan Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada harga saham, biaya-biaya transaksi, bunga
dan atau bunga denda (jika ada).

Selanjutnya Pemberi Kuasa menerangkan bahwa kuasa ini diberikan dengan syarat-syarat danketentuan sebagai
berikut :

1. Penerima Kuasa akan mengembalikan sisa hasil penjualan (jika ada) setelah dibayarkan segala   kewajiban
Pemberi Kuasa kepada PT Sinarmas Sekuritas dan jika masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi beban
dan tanggungjawab Pemberi Kuasa dan;

2. Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk dapat memblokir reksadana- reksadana Pemberi
Kuasa yang dikelola oleh Penerima Kuasa selama masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemberi
Kuasa.

3. Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani Surat Kuasa ini.

4. Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan dari Penerima Kuasa dan tidak dapat diakhiri oleh
Pemberi Kuasa dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam
pasal 1813, 1814, atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali Pemberi Kuasa telah
melunasi segala kewajibannya kepada Penerima Kuasa dan/atau tidak lagi menjadi nasabah dari PT Sinarmas
Sekuritas dan pihak ketiga dapat mempergunakan kuasa ini sebagai bukti kewenangan Penerima Kuasa.

                      ,

Pemberi Kuasa,

(                                                   )
Nama lengkap nasabah

Materai
Rp. 6000,-

SURAT KUASA



SURAT KUASA DAN PENUNJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
KTP No. :

dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri, pemilik rekening saham di PT Sinarmas Sekuritas; untuk selanjutnya akan
disebut Pemberi Kuasa dan Penunjukan.

Pemberi Kuasa dan Penunjukan dengan ini menyatakan memberi kuasa dan menunjuk dengan substitusi kepada  :
Nama :
Alamat :
KTP No. :

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan Penunjukan

KHUSUS

- Penerima Kuasa dan Penunjukan  yang akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan (diri
sendiri,jika dia mau melakukan transaksi sendiri) Pemberi Kuasa dan Penunjukan untuk melakukan order beli dan
order jual termasuk memindahkan saham Pemberi Kuasa dan Penunjukan  kemana saja sesuai diinstruksikan
oleh Penerima Kuasa dan dan segala hal tanpa ada pengecualian dalam melakukan transaksi di PT Sinarmas
Sekuritas untuk kepentingan Pemberi Kuasa dan Penunjukan.

- Pemberi Kuasa dan Penunjukan dengan ini menyatakan tetap bertanggung jawab atas semua transaksi yang
dilakukan oleh                                                          tanpa ada yang dikecualikan.

- Pemberi Kuasa dan Penunjukan dengan ini menyatakan melepaskan seluruh karyawan dan PT Sinarmas Sekuritas
dari segala tuntutan baik material maupun inmaterial dikemudian hari  atas adanya Surat Kuasa dan Penunjukan
ini.

Surat Kuasa dan Penunjukan ini berlaku sampai adanya Pemberitahuan secara tertulis untuk menghentikan/merubah
Penerima Kuasa dan Penunjukan  dari Pemberi Kuasa dan Penunjukan.

Demikian Surat Kuasa dan Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                      ,

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

(                                                   )
Nama lengkap nasabah

Materai
Rp. 6000,-



KONFIRMASI PERSETUJUAN

Kepada :

PT Sinarmas Sekuritas

bii plaza, Tower III, 5th floor,

JI. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 - Indonesia

Nama Nasabah :

Alamat sesuai KTP/Paspor :

No. KTP/Paspor :

NPWP :

Kewarganegaraan :

Status Pajak (%) :

Dengan ini memberikan persetujuan untuk membuka Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI) untuk seluruh portofolio atas nama                                                       yang disimpan oleh PT. Sinarmas Sekuritas

dan akan menanggung semua biaya yang dibebankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta resiko

yang akan timbul di kemudian hari apabila ada.

                      ,

(Nama jelas dan tanda tangan)



SURAT KUASA DAN PERNYATAAN

Kepada Yth :

PT. Sinarmas Sekuritas

bii plaza, Tower III, 5th floor,

JI. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 - Indonesia

UP :  Direksi PT. Sinarmas Sekuritas

Perihal :  Surat Kuasa dan Pernyataan

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Alamat :

Nomor Rekening Reksa dana :

Bersama ini saya informasikan bahwa untuk semua pembayaran pembelian saham atas nama saya

harap kiranya didebet secara otomatis dari Rekening Reksa dana

saya di PT. Sinarmas Sekuritas.

Bersama ini kami memberi kuasa kepada PT. Sinarmas Sekuritas selaku Manajer Investasi kami untuk secara

otomatis melakukan pendebetan atas setiap pembayaran pembelian saham saya serta apabila ada penjualan saham

saya agar dapat dikreditkan pula ke Rekening Reksa dana saya.

Dan bersama ini saya menyatakan bahwa :

1.  Saya bersedia untuk menanggung semua biaya transfer untuk setiap pencairan unit penyertaan reksa dana (jika

ada).

2. Sehubungan dengan adanya Surat Kuasa dan Pernyataan ini, maka dengan ini saya menyatakan untuk melepaskan

dan membebaskan seluruh karyawan dan direksi PT. Sinarmas Sekuritas dari segala tuntutan baik dari pihak

ketiga maupun dari pihak yang berwenang manapun akibat adanya Surat Kuasa dan Pernyataan ini, dan bersama

ini saya menyatakan tetap bertanggungjawab secara pribadi apabila ada tuntutan terhadap PT. Sinarmas Sekuritas.

                      ,

(                                                       )

Nama Lengkap Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 6000,-



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :  PT. Sinarmas Sekuritas
Alamat :  bii plaza, Tower III, 5th floor, JI. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia
Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

KHUSUS

Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi  Kuasa selaku pemil ik atas rekening Reksa Dana
dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian dan pembelian kembali atas unit penyertaan reksa dana untuk kepentingan Pemberi Kuasa,
sedangkan pembayaran atas unit penyertaan reksa dana  yang dibeli dan penerimaan hasil investasi tetap
merupakan tanggungjawab dan hak dari Pemberi Kuasa.

2. Melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh unit penyertaan reksa dana milik Pemberi Kuasa di PT. Sinarmas
Sekuritas.

3. Penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana milik Pemberi Kuasa yang dikuasakan
kepada Penerima Kuasa hanya dapat dilakukan (dijalankan) oleh Penerima Kuasa bila tujuan rekening penjualan
kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan tersebut ditujukan ke Rekening Pemberi Kuasa sendiri atau ke
Rekening PT. Sinarmas Sekuritas.

4. Penerima Kuasa yang berhak dan berwenang untuk mewakili hanyalah pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh
PT. Sinarmas Sekuritas sesuai specimen tanda tangan yang berlaku di Bank Kustodian.

5. Apabila terjadi kekeliruan data/informasi atas pembelian, pembelian kembali dan penjualan baik sebagian maupun
seluruh unit penyertaan reksa dana yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka pihak Penerima Kuasa dengan
ini menyatakan akan bertanggungjawab dan melepaskan pihak bank kustodian dari segala tuntutan selama
kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak Penerima Kuasa.

6. Kuasa ini berlaku sejak ditandatanganinya dan berakhir jika dicabut oleh Pemberi Kuasa.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Kelompok A

Kelompok B

Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 6000,-



COPY

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :  PT. Sinarmas Sekuritas
Alamat :  bii plaza, Tower III, 5th floor, JI. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia
Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

KHUSUS

Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi  Kuasa selaku pemil ik atas rekening Reksa Dana
dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian dan pembelian kembali atas unit penyertaan reksa dana untuk kepentingan Pemberi Kuasa,
sedangkan pembayaran atas unit penyertaan reksa dana  yang dibeli dan penerimaan hasil investasi tetap
merupakan tanggungjawab dan hak dari Pemberi Kuasa.

2. Melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh unit penyertaan reksa dana milik Pemberi Kuasa di PT. Sinarmas
Sekuritas.

3. Penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana milik Pemberi Kuasa yang dikuasakan
kepada Penerima Kuasa hanya dapat dilakukan (dijalankan) oleh Penerima Kuasa bila tujuan rekening penjualan
kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan tersebut ditujukan ke Rekening Pemberi Kuasa sendiri atau ke
Rekening PT. Sinarmas Sekuritas.

4. Penerima Kuasa yang berhak dan berwenang untuk mewakili hanyalah pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh
PT. Sinarmas Sekuritas sesuai specimen tanda tangan yang berlaku di Bank Kustodian.

5. Apabila terjadi kekeliruan data/informasi atas pembelian, pembelian kembali dan penjualan baik sebagian maupun
seluruh unit penyertaan reksa dana yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka pihak Penerima Kuasa dengan
ini menyatakan akan bertanggungjawab dan melepaskan pihak bank kustodian dari segala tuntutan selama
kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak Penerima Kuasa.

6. Kuasa ini berlaku sejak ditandatanganinya dan berakhir jika dicabut oleh Pemberi Kuasa.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Kelompok A

Kelompok B

Pemberi Kuasa



PERSETUJUAN PERUSAHAAN

Nama Nasabah : Kode  :

Komisi : (     ) Beli %

(     ) Jual %

Deposit : (     ) Tunai Rp.

(     ) Saham Rp.

Trading Limit :

Rekomendasi : (     ) Introduced by :

(     ) Reffered by :

(     ) Found by :

Catatan :

,

PREPARED BY VERIFIED BY APPROVED BY

Sales F / A Internal Control Head of Equity Director

Diisi oleh PT. Sinarmas Sekuritas






