
Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nasabah 

 
SURAT  PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama   : 
Alamat  : 
No. KTP. : 
Kode Nasabah : 
selanjutnya disebut “Pembuat Pernyataan”. 
 
Pembuat Pernyataan dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa Pembuat Pernyataan adalah 
selaku Nasabah yang telah membuka rekening untuk Transaksi Saham pada PT Sinarmas 
Sekuritas dan oleh karenanya menyatakan bahwa : 
 

1. Pembuat Pernyataan telah melakukan Setoran Awal sebesar Rp ……………………… 
pada PT Sinarmas Sekuritas yang akan dipergunakan sebagai bagian pembayaran untuk 
penyelesaian atas transaksi saham Pembuat Pernyataan di PT. Sinarmas Sekuritas. 

2. Terhadap Setoran Awal  sebagaimana yang dimaksud pada point (1) di atas dapat 
dilakukan penambahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan akan transaksi yang akan 
dilakukan pada PT. Sinarmas Sekuritas. 

3. Apabila terdapat kekurangan dana pada Setoran Awal untuk melunasi kewajiban 
pembayaran transaksi saham pada PT Sinarmas Sekuritas dan tidak ada penambahan 
setoran dari Pembuat Pernyataan hingga saat T + 3 Pagi hari, maka Pembuat Pernyataan 
dengan ini menyatakan menyetujui Saham-saham yang terdapat dalam portfolio Pembuat 
Pernyataan dijual pada T + 4 Sesi Pertama  untuk menutupi kewajiban yang timbul, dan 
apabila masih terdapat kekurangan, tetap merupakan tanggung jawab Pembuat 
Pernyataan untuk menyelesaikannya. 

4. Sehubungan dengan Setoran Awal yang telah ditempatkan pada PT Sinarmas Sekuritas 
sebagaimana tersebut di atas dan/atau dana hasil transaksi saham yang dilakukan 
Pembuat Pernyataan yang tersimpan pada PT Sinarmas Sekuritas, maka Pembuat 
Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa sepanjang dana tersebut belum dipergunakan 
untuk transaksi saham, maka Pembuat Pernyataan memberikan hak kepada PT Sinarmas 
Sekuritas  untuk menggunakan Setoran Awal dan/atau Dana yang tersimpan tersebut, 
dengan menerima kompensasi bunga yang akan ditentukan oleh PT. Sinarmas Sekuritas.  

5. Dalam hal Pembuat Pernyataan akan menarik dana yang tersimpan pada PT Sinarmas 
Sekuritas, maka Pembuat Pernyataan akan menginstruksikan kepada PT. Sinarmas 
Sekuritas untuk mentransferkan dana tersebut ke rekening Pembuat Pernyataan pada 
Account Bank sesuai dengan yang tertera pada Opening Account dan/atau ke Rekening 
Reksadana milik Pembuat Pernyataan pada PT Sinarmas Sekuritas dengan menggunakan 
Form Penarikan Dana yang terdapat pada PT Sinarmas Sekuritas.  
Form Penarikan Dana tersebut harus telah diterima oleh PT Sinarmas Sekuritas T – 1 
sebelum tanggal/saat penarikan. 

 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pembuat  Pernyataan dengan ini menyatakan 
membebaskan PT Sinarmas Sekuritas dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan 
penggunaan atas Setoran Awal dan/atau Dana simpanan tersebut serta atas instruksi transfer dana. 
Demikian Surat Pernyatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa 
adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 
 
______________,   _____________  200 
Pembuat Pernyataan, 
 
 
           Meterai 6000 
 
 
 
 
 



................ , ...........................  
 

FORM PERMOHONAN PENARIKAN DANA 

Kepada :   
PT.Sinarmas Sekuritas 
Plaza BII, Tower III Lt 7 
Jl. MH. Thamrin Kav 51, Jakarta 10350  
 
Perihal: Permohonan  Penarikan Dana  
 
Dengan hormat,  
 
Bersama dengan surat ini, saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan 
penarikan dana saya/kami yang ada pada PT Sinarmas Sekuritas atas hasil transaksi saham yang telah 
dilakukan, sejumlah Rp _____________________,-   atas nama :  
 
Nama  :   ___________________________________ 

Alamat  :   ___________________________________ 

No. Investor  :   ___________________________________ 
 
Dan ditransfer ke rekening sebagai berikut :  
 
Nama  :            
Bank  :  
Cabang  :  
No. Rekening :  
 
Demikian permohonan penarikan dana ini saya/kami ajukan, dan saya/kami menyatakan bertanggung 
jawab atas segala resiko yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan penarikan dana tersebut 
diatas.  
 
Hormat kami,  
 
 
 
 
(.......................................)  
 

Marketing / 
Agen Penjual  

Untuk keperluan administrasi  
Pimpinan 
Cabang  Administrasi  F/A  Direksi  

     

Catatan : 
• Untuk nominal kurang dari Rp 100.000.000,- dijalankan seminggu sekali. Formulir Penarikan ditunggu paling 

lambat hari Rabu pukul 12:00 WIB dan pembayaran akan dilakukan pada hari Kamis ( hari Bursa) 
• Untuk nominal lebih besar atau sama dengan Rp 100.000.000,- Formulir Penarikan ditunggu setiap hari 

sampai dengan pukul 12:00 WIB dan pembayaran akan dilakukan T+1 (hari Bursa)  
 
 


