SRKIASA-45
SURAT KUASA DEBET KARTU KREDIT
Pengajuan Pendebetan Kartu Kredit

Pengajuan Perubahan Pendebetan Kartu Kredit

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
No.KTP/SIM/Paspor :

Masa Berlaku :

(Fotokopi harus dilampirkan)

/
Tanggal

/
Bulan

Tahun

Alamat Korespondensi :
Rt/Rw :
Kelurahan

:

Telepon Kantor

Kota
: (

)-

:

Telepon Rumah

Kode Pos :
: (

kode area

Hand Phone
wajib diisi

)kode area

:

E-mail

:

Sebagai pemilik Kartu Kredit dari :
No Kartu Kredit :
(Lampirkan fotokopi kartu kredit bolak balik)

Jenis Kartu Kredit :

Visa

Master

BCA Card (hanya untuk pendebetan otomatis)

Masa Berlaku :

/
Bulan

Tahun

Nama pada Kartu Kredit :
Nama Bank Penerbit:
Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada Bank Penerbit untuk dapat mendebet Kartu Kredit saya dan biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagai pembayaran
Premi / Kontribusi asuransi PT AIA Financial untuk:
No SPAJ/Polis * :
*coret yang tidak perlu

Nama Pemegang Polis :
Hubungan dengan Pemegang Polis :

Suami/Istri

Metode pendebetan yang dipilih :

Pendebetan Manual Untuk pembayaran :

Anak

Orang tua

Sendiri

Saudara Kandung

Wali

Lainnya, sebutkan .................

Premi/Kontribusi 1 (satu) kali saja untuk Premi/Kontribusi Pertama (New Business)

Premi/Kontribusi 1 (satu) kali saja untuk Premi/Kontribusi Lanjutan
Jumlah yang didebet sebagai berikut :

Besar Premi/Kontribusi

: Rp.

Biaya/Bunga Tunggakan (jika ada)

: Rp.

Biaya Administrasi 3%

: Rp.

Total yang dibayarkan

: Rp.

Pendebetan Otomatis untuk pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan setiap jatuh tempo mulai jatuh tempo berikutnya **
**Jumlah yang didebet adalah sebesar jumlah Premi/Kontribusi yang tercatat di Penanggung pada saat jatuh tempo.

Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan telah diterima oleh Bank Penerbit dan/atau PT AIA Financial dan berakhir apabila hal-hal yang
diatur dicabut oleh pemberi kuasa dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari pemberi kuasa :
Ketentuan :
1. Pembayaran dengan pendebetan manual dikenakan biaya administrasi 3% dari jumlah yang dibayarkan.
2. Pembayaran dengan pendebetan otomatis tidak dikenakan biaya administrasi 3%. Pendebetan akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PT AIA FINANCIAL
3. Total jumlah yang akan didebet adalah sebesar jumlah premi/kontribusi yang tercatat di PT AIA FINANCIAL pada saat jatuh tempo, ditambah dengan biaya kartu kredit
dan biaya-biaya lainnya, jika ada.
4. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening PT AIA FINANCIAL.
5. Untuk produk unit link, nilai unit akan terbentuk setelah dana efektif diterima direkening PT AIA FINANCIAL dan dibukukan,serta :
a. Polis dinyatakan telah berlaku.
b. Formulir transaksi unit link sudah diterima dan diproses oleh PT AIA FINANCIAL (khusus untuk transaksi Ad Hoc Top-Up ).
6. Dengan ditandatanginnya Surat Kuasa ini maka secara otomatis akan menggantikan Surat Kuasa sebelumnya dengan nomor SPAJ/polis yang sama pada Surat Kuasa
sebelumnya tersebut, jika ada.
7. Penolakan pendebetan manual dan pendebetan otomatis oleh bank penerbit bukan merupakan tanggung jawab PT AIA FINANCIAL.
8. Biaya Materai menjadi tanggung jawab pemegang polis.
9. Lampirkan copy KTP atas nama pemegang kartu kredit.
10. Bila terdapat perubahan/perpanjangan kartu kredit :
a. Dari Pemberi Kuasa, wajib memberitahukan secara tertulis ke PT AIA FINANCIAL dengan mengisi Formulir Permohonan Perubahan Polis yang ditandatangani oleh
Pemegang Polis, dan apabila Pemberi Kuasa tidak memberitahukan perubahan tersebut, yang mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa
membebaskan PT AIA FINANCIAL dari segala tuntutan.
b. Apabila PT AIA FINANCIAL mendapat informasi perubahan data Kartu Kredit dari Bank Penerbit maka PT AIA FINANCIAL merubah data Kartu Kredit tersebut untuk
dilakukan pendebetan otomatis agar polis bisa aktif dan pemberi kuasa membebaskan PT AIA FINANCIAL dari segala tuntutan.
11. Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ini berlaku hanya untuk 1 (satu) polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) polis, wajib mengisi Surat Kuasa Debet Kartu Kredit secara terpisah
12. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa pendebetan kartu kredit inimenjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi
Kuasa membebaskan Bank Penerbit dan/atau PT AIA FINANCIAL dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pembari Kuasa.

Ditandatangani di :

/

/
Tanggal

Bulan

Tahun

Mengetahui :

materai Rp. 6.000,-:

Tandatangan dan nama lengkap Pemilik Kartu Kredit

Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Data yang tertera di daftar ini merupakan milik PT AIA FINANCIAL, seluruh Pegawai dan Tenaga Pemasar wajib menjaga keamanan data dan tidak diperkenankan untuk
mempublikasikan atau menyebarkan data diluar sepengetahuan dan izin Perusahaan. Jika formulir ini ditemukan tercecer atau tidak tersimpan dengan aman mohon diberitahukan
ke AIA Customer Care Hotline pada No. Telepon 1500 980 atau (021) 3000 1 980, email : id.customer@aia.com
F184R05-0418

