
Nama Lengkap
(sesuai KTP/SIM/Paspor)

Jenis Identitas KTP SIM Paspor

Nomor Identitas

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING UNTUK 

PEMBAYARAN PREMI ASURANSIYang bertandatangan di bawah ini:

Alamat 

No. Telp. - HP - Kantor -

Hubungan dengan 

Pemegang Polis :
Diri sendiri Suami/Isteri Orang Tua Anak Pihak yang ditunjuk 

(sesuai yang tercantum dalam SPAJ)

(Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

Dengan ini memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”), untuk 

mendebet/memindahbukukan dana pemberi kuasa melalui Cash@Work, internet banking Bank Danamon Indonesia Tbk., sesuai dengan data sebagai 

berikut: 

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Untuk pembayaran atas tagihan premi asuransi dan biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagai berikut (sesuai dengan data yang terdapat pada 

Polis atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau formulir lainnya):

Nama Pemegang Polis

Nomor Polis Atau Nomor SPAJ

Untuk Pembayaran Premi Pertama Premi Lanjutan

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa khusus pendebetan rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini 

Pemberi Kuasa membebaskan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dari segala macam tuntutan/gugatan dalam 

bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.

Ditandatangani di : / /Tanggal 

tanggal bulan tahun

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tanda tangan Pemberi Kuasa 

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tanda tangan Pemegang Polis

Materai Rp.6.000,-

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening 

Tabungan 

Nomor Rekening Tabungan 

- Mohon tanda tangan sesuai Kartu Identitas yang dilampirkan dan akan menjadi spesimen tanda tangan Anda dikemudian hari.

- Lampirkan dengan fotokopi depan buku tabungan Pemberi Kuasa.

Catatan:

PERNYATAAN

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Kuasa telah membaca, mengerti, dan memahami serta menyetujui isi dari Surat Kuasa 

Pendebetan Rekening ini dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menerangkan bahwa isi dari Surat Kuasa Pendebetan 

Rekening adalah benar;

1.

Jumlah yang akan didebet adalah sebesar premi yang tercatat di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, ditambah dengan biaya-biaya lain (jika ada);3.

Bila polis mengalami perubahan, maka surat kuasa mengikuti premi setelah perubahan polis;

4.

Bila terdapat perubahan/penutupan rekening tabungan wajib memberitahukan kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan mengisi surat kuasa 

baru, apabila pemberi kuasa tidak memberitahukan dan menyebabkan polis menjadi tidak berlaku, maka pemberi  kuasa membebaskan PT Asuransi 

Jiwa Generali Indonesia dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dari segala tuntutan dari pihak manapun juga termasuk dari pemberi kuasa;

5.

Penolakan pendebetan otomatis oleh bank bukan tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;

6.

Apabila terjadi gagal debet, maka proses pendebetan Rekening selanjutnya akan terakumulasi dengan premi jatuh tempo berikutnya. Solusi ini dapat 

diatur lebih lanjut sesuai dengan kehendak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan Pemberi Kuasa;

7.

8.

Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia;

Menyetujui kurs valuta asing (jika ada) yang berlaku adalah kurs yang berlaku pada Bank Danamon pada saat transaksi pendebetan dilakukan;

Kuasa ini berlaku sejak tanggal ……………….. dan akan berakhir sampai ada pencabutan kuasa secara tertulis yang disampaikan kepada dan diterima 

oleh penerima kuasa.

9.
10.

Pemberi Kuasa akan menyerahkan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan registrasi kepada Bank Danamon;2.

Rekening diperiksa & Tanda Tangan Diverifikai

Nama & Tanda Tangan                                                                       Tanggal

Permohonan disetujui Pejabat

Nama & Tanda Tangan & Stempel                 Tanggal

Proses Validasi dan Registrasi (diisi oleh Bank)

Rekening dan Tanda Tangan diverifikasi (oleh cabang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


