SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING
UNTUK PREMI/KONTRIBUSI LANJUTAN

Sebagai pemilik rekening sebagai berikut :
:
Nama Bank

:

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)
:

Nomor Rekening
(Lampirkan bukti kepemilikan rekening) :
Mata Uang Rekening

:

IDR

USD

Lainnya, sebutkan ……..

selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”.
Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT. AIA FINANCIAL (“AIA”) dan/atau BCA, selanjutnya baik masing-masing maupun secara
bersama-sama disebut “Penerima Kuasa”,
---------------------------------------------------------------------------------------------- K H U S U S ----------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk melakukan pendebetan rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada BCA sebagaimana tersebut di atas melalui fasilitas yang disediakan BCA, termasuk
fasilitas Auto Collection KlikBCA Bisnis, untuk pembayaran Premi/Kontribusi dan biaya-biaya/kewajiban-kewajiban yang timbul (jika ada) terkait:

IDR

USD

Lainnya, sebutkan ……..

Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Premi/Kontribusi Lanjutan (“Surat Kuasa”) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan diterima
oleh BCA dan berakhir setelah BCA menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa dan proses pencabutan Surat Kuasa selesai
dilakukan oleh BCA. Surat pencabutan kuasa tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari AIA.
Ketentuan :
1.

Total jumlah dana yang akan didebet dari rekening Pemberi Kuasa adalah sebesar jumlah Premi/Kontribusi yang tercatat di AIA pada saat jatuh tempo, ditambah dengan
biaya-biaya lainnya (jika ada).
2. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening AIA.
3. Surat Kuasa i ni secara otomatis menggantikan Surat Kuasa sebelumnya ( j i k a a da ) yang pernah dibuat untuk pembayaran SPAJ/Polis dengan nomor yang sama.
4. Apabila terjadi kegagalan pendebetan oleh sebab apapun maka pembayaran Premi/Kontribusi dan biaya-biaya yang timbul (jika ada) dianggap tidak pernah
dilakukan/terjadi, sehingga segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
5. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
6. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pendebetan rekening Pemberi Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa ini.
7. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebetan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada AIA mengenai hal tersebut dengan
mengisi Formulir Permohonan Perubahan Polis yang ditandatangani oleh Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi
dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk keperluan pendebetan rekening yang baru. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang
mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan.
8. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis, Pemegang Polis/pemilik rekening wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
9. Pemberi Kuasa wajib menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan data dengan lengkap dan benar. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Surat Kuasa ini
dan/atau informasi-informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan
Penerima Kuasa dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
10. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa pendebetan rekening berdasarkan Surat Kuasa ini akan dilakukan oleh AIA dan/atau BCA berdasarkan data yang diterima
BCA dari AIA dan bahwa BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas setiap data terkait pendebetan rekening, termasuk data pendebetan rekening yang
diterima BCA dari AIA. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum
lainnya dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.
11. Pemberi Kuasa setuju bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan AIA terkait dengan pendebetan rekening Pemberi Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan AIA tanpa melibatkan BCA dan Pemberi Kuasa dengan ini
membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun.

/
Tanggal

Materai Rp. 10.000,-

/
Bulan

Tahun

Tandatangan dan nama lengkap Pemberi Kuasa

IDS 213/C/2017

Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

