SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING BCA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik Rekening

:

Nomor Rekening

:

-

-

No. e-KTP/KITAS atau Paspor :
Alamat e-KTP/KITAS
atau Paspor

:

dalam hal ini bertidak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa" dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:
Nama
: PT AJ CENTRAL ASIA RAYA
Kode Perusahaan
: 0084/00243/CARA
Alamat
: Wisma Asia Lt. 11, Jl. S. Parman Kav. 79, Slipi - Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"

------------------------------------------------------------------------------------’K H U S U S’--------------------------------------------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Melakukan pendebetan rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) sebagaimana sesuai dengan data di atas,
untuk pembayaran premi sebagai berikut:
Nomor Polis/SPAJ

:

Nama Pemegang Polis

:

Jumlah Premi

:

(atau sejumlah premi yang ditagih oleh PT AJ Central Asia Raya)

Hubungan pemilik rekening dengan Pemegang Polis :

Diri Sendiri

Suami/Istri

Orang Tua

Anak

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa menyepakati bahwa Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini diberikan dengan ketentuan:
1. Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diterimanya surat pencabutan kuasa dari
Pemberi Kuasa yang telah disetujui oleh Penerima Kuasa dan proses pencabutan kuasa telah selesai dilakukan oleh BCA.
2. Pemberi Kuasa wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Pemberi Kuasa sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pendebetan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Polis atau tanggal lain yang ditetapkan Penerima Kuasa. Apabila pada tanggal
pendebetan, saldo rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebetan rekening Pemberi Kuasa
dan karenanya kewajiban pembayaran Pemberi Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
3. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa pendebetan ini menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan / atau Pemberi Kuasa sepenuhnya
dan dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun.
4. Pembatalan Kuasa Pendebetan akan segera efektif pada Layanan Auto debet apabila kelengkapan dokumen telah disampaikan oleh Penerima Kuasa
kepada BCA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal yang diinginkan Pemberi Kuasa atau sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Bila Polis asuransi mengalami perubahan yang telah disetujui oleh PT AJ Central Asia Raya atas perubahan Polis maupun spesifikasi produk, maka secara
otomatis Kuasa Pendebetan ini akan mengikuti Premi yang terupdate.
6. Sebagai lampiran Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini, Pemberi Kuasa dengan ini akan melampirkan dokumen identitas fotocopy e-KTP atau
Paspor dan KITAP / KITAS (khusus WNA) serta dokumen pendukung berupa fotocopy halaman depan buku tabungan (jika ada), mutasi rekening yang
dikeluarkan oleh BCA, dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh BCA.
7. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak
tanpa melibatkan BCA.
Demikian Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ________________________________
Tanggal

-

Diisi Oleh Cabang Pemilik Kerjasama

Tanggal:
Pemegang Polis

Yang memproses

Yang memvalidasi

Mengetahui
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