
SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA DEBET REKENING BANK

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Nomor Telepon / HP :

selanjutnya disebut “Pemilik Rekening”.

Alamat :

No. KTP / SIM / Paspor :

Dengan ini mencabut kuasa yang diberikan kepada BANK untuk mendebet rekening sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran 
tagihan berupa Premi / Kontribusi kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (“TMLI”) dengan data sebagai berikut :

sebagai pemilik rekening dengan data sebagai berikut :

Kode Pos :Kota :

Telp. : 

Propinsi :

Nama Bank :

Cabang :

No. Rekening :

Jenis Rekening :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ / Polis*
*coret yang tidak perlu

:

Dengan ini Pemilik Rekening menyetujui bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Debet Rekening Bank (“Surat Pernyataan”) ini 
didasarkan pada ketentuan sebagai berikut, bahwa :
1. Surat Pernyataan ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Pernyataan secara 

terpisah.
2. Pemberian kuasa pendebetan rekening dari Pemilik Rekening ke BANK telah berakhir.
3. BANK tidak akan melakukan transaksi pendebetan atas rekening tersebut di atas terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan ini diterima dan 

proses pencabutan Surat Kuasa selesai dilakukan oleh BANK. Dalam hal BANK tetap melaksanakan transaksi maka dana yang telah 
diterima akan dikembalikan ke rekening di atas.

4. Pemilik Rekening dan TMLI dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak 
manapun termasuk dari Pemilik Rekening dan TMLI.

5. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Tanggal
(tgl / bln / thn)

/ /

Hubungan dengan Pemegang Polis : Lain-lainOrang TuaAnakSuami / IstriDiri Sendiri

Premi / Kontribusi :

(“BANK”)

dalam hal ini bertindak: (pilih salah satu)

dalam kedudukannya selaku dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas 

nama serta sah mewakili (PT / Yayasan / Koperasi / CV / Firma)

untuk diri sendiri (perorangan);
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Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemilik Rekening

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
 Pemegang Polis

Meterai

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
PIC TMLI


