
Lampiran 2 

SURAT KUASA DIRECT DEBIT 
Permatae-Business 

              
Yang bertanda - tangan dibawah ini : 
 
Nama   :  _______________________________No Polis: ____________ 
Alamat :  ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
No. KTP  :  ___________________________________________________ 
 
Dalam hal ini bertindak : *) pilih salah satu  

 Untuk dirinya sendiri selaku pemilik rekening .......................... No. ....................... pada PT Bank Permata Tbk 

cabang ......................... (selanjutnya disebut “Rekening”) 

 Selaku .......................... dari perseroan terbatas PT. ................................. berkedudukan di .............................. 

(selanjutnya disebut “Perseroan”) dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan selaku 
pemilik rekening .............................. No. ......................... pada PT Bank Permata Tbk cabang ............. 
(selanjutnya disebut “Rekening”) 

 
 
 
selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”. 
 
Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada :  
  
Perusahaan  :  ___PT. AJ SEQUIS LIFE____________________________       
Group ID  :  ___A827228001___________________________________ 
Alamat  :  ___Sequis Tower Lt.33______________________________ 
 
selanjutnya disebut “Penerima Kuasa” 

KHUSUS 
 

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal – hal sebagai berikut : 
1. Melakukan pemindahbukuan dari Rekening ke rekening yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa pada PT Bank 

Permata Tbk (“Rekening Tujuan”) melalui Layanan Direct Debit Permata e-Business dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
▪ Pemindahbukuan dilakukan untuk sejumlah tagihan dari Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa dari 

waktu ke waktu 
▪ Maksimum pendebetan sejumlah Rp...........................(terbilang : ......................................................)  

* boleh dikosongkan / mohon dikosongkan 
2. Melakukan segala tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian kuasa. 
 
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 
 
1. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani ; 
2. Pemberi Kuasa dengan ini mensahkan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan 

Surat Kuasa ini; 
3. Surat kuasa ini dibuat tanpa hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir 

dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau 
dikarenakan sebab apapun juga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Permata Tbk.  

4. Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan  PT Bank Permata Tbk dari segala tanggung-jawab atas setiap 
(termasuk namun tidak terbatas pada) kerugian, ongkos/biaya maupun kehilangan/keuntungan yang mungkin akan 
diderita oleh Pemberi Kuasa dan/atau pihak-pihak lain siapapun juga sebagai akibat dari terjadinya penundaan 
dan/atau pembatalan pelaksanaan instruksi pada Layanan Direct Debit Permata e-Business atau karena hal-hal 
lainnya yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian Penerima Kuasa, kecuali apabila bisa dibuktikan 
bahwa segala kerugian yang timbul adalah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian PT Bank Permata Tbk. 

 
Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat di..................pada hari ini,..............tanggal................................... 
 
       Penerima Kuasa     Pemberi Kuasa   
          
 
 
 
 
           ............................................                Meterai 6000 
 
            
                                                               ........................................... 
 
 
Kolom Untuk Bank 

Diterima Disetujui 

 
 
 
 
 

 

RM/Cash Sales Cabang 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

  Nama   :        

  Alamat   :         

  No. Kartu Identitas :        

  No. Rekening  :        

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan saya yang digunakan untuk bertransaksi di Bank Permata 

berbeda dengan yang ada di Kartu Identitas. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya. 

 

 

 

 

...................... , ...........................   Tanda tangan yang berlaku di Bank Permata 

 

 

 

 

 

 

 

*(.............................................)    .................................................. 

 

 

  *Tanda tangan sesuai Kartu Identitas 
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