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                                           PT  ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 

   Member Of The Indonesia Stock Exchange 
     Sinarmas Land Plaza, Menara 3 ,11th  Floor, Jalan M.H Thamrin No. 51, Kav. 22, Jakarta 10350, Indonesia 

     Telephone : (6221) 3983-4551-2, Facsimilie: (6221) 3983-4559 

 

    
 

                                         FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INSTITUSI 
 

  Cabang                          : ______________________              No. Rekening        :                 -      
 

 

 
 

 

 

No. Sub. Rek               : ______________________ No. SID                  : ______________________ 

 

           DATA INSTITUSI 
 

Nama Perusahaan                     : ____________________________________________________________________ 
 

Tempat & Tgl. Pendirian          :  ____________________________________________________________________ 
       

Karakteristik Perusahaan           :  BUMN  PMDN  PMA  Afiliasi 
       

  Perusahaan Keluarga    Lainnya ________ (sebutkan) 
             

Bentuk Perusahaan                    :  Kemitraan  Yayasan  Perseroan Terbatas (Terbuka) 
       

  Koperasi    Perseroan Terbatas (Tertutup) 
   

  Lainnya ______________________________________________ (Sebutkan) 
       

Persentase Kepemilikan Saham :  Lokal __________  %  Asing _________ %   
    

Bidang Usaha                            : ____________________________________________________________________ 

Alamat lengkap                         : ____________________________________________________________________ 

                                                     ____________________________________________________________________ 

                                                      Kota _________________________ Kode Pos : _____________________________ 

No. Telepon Perusahaan           : _____________________________  No. Fax. Perusahaan:  ____________________ 
 

E-mail Perusahaan                    : _____________________________ 
       

Status Domisili Kantor              :  Milik Sendiri   Sewa  Lainnya ________ (Sebutkan) 
       

Lama Menempati                      :   Tahun   Bulan 
       

   

IDENTITAS INSTITUSI * 

No. NPWP                                 : ________________________________________________________________ 

No. TDP                                    : ________________________________________________________________ 

   Tanggal Kadaluwarsa             : ________________________ Diterbitkan di : ___________________________ 

No. SIUPP                                 : ________________________________________________________________ 

   Tanggal Kadaluwarsa             : ________________________ Diterbitkan di : ___________________________ 

No. Ijin PMA                             : ________________________________________________________________ 

   Tanggal Kadaluwarsa             : ________________________ Diterbitkan di :___________________________ 
  

     

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS ** 
   

Pemegang Saham No. KTP* Jumlah Kepemilikan 

1.   

2.   

3.   

Susunan Direksi/Pengurus No. KTP* Tanggal lahir Jabatan 

1.    

2.    

3.    

Susunan Komisaris/Pengurus No. KTP* Tanggal lahir Jabatan 

1.    

2.    

3.    



 2 

*)   Harap dilampirkan dokumen pendukung 

**) Harap dilampirkan tabel jika pengisian kolom di atas tidak mencukupi 

 

Apakah Perusahaan Pemohon sudah memiliki Rekening Efek di perusahaan lain ? 
 

  Ya  Tidak    Bila ya, nama dari Perusahaan Efek tersebut  ______________________________ 
 

Apakah Perusahaan Pemohon memiliki 5 % atau lebih saham suatu perusahaan publik ? 
 

  Ya  Tidak    Bila ya, nama dari saham publik tersebut _________________________________ 
     

 

 

                                                            ALAMAT KORESPONDENSI 
   

Alamat Korespondensi       :  Alamat Kantor 
   

  Alamat lain : ______________________________________________________ 

  Kota ______________________ Kode Pos ___________________(Wajib Diisi) 
   

Pengiriman Surat/Laporan  :  Dikirim ke kantor  Diambil sendiri   Dikirim ke Alamat Korespondensi 

Rekening Bulanan (CSOA)       
       

Pengiriman Konfirmasi       :  Via faksimili  Via e-mail   

(Trading Confirmation)       

  Lainnya ________________________________________________ (Sebutkan) 

   
 

                                                                     

DATA KEUANGAN 

Modal Saham Disetor: 
 

  < 500 juta     500 juta – 1 miliar  1 miliar – 10 miliar  > 10 miliar 

Total Aset : 

  < 500 juta     500 juta – 1 miliar  1 miliar – 10 miliar  > 10 miliar 

Total Kewajiban : 

  < 500 juta     500 juta – 1 miliar  1 miliar – 10 miliar  > 10 miliar 

Laba Bersih : 

  < 250 juta     250 juta – 500 juta  500 juta – 1 miliar  >  1 miliar 

Pendapatan Operasional: 

  < 250 juta     250 juta – 500 juta  500 juta – 1 miliar  >  1 miliar 

Pendapatan Non-Operasional: 

  < 250 juta     250 juta – 500 juta  500 juta – 1 miliar  >  1 miliar 

Tujuan Investasi* : 

  Investasi Jangka Panjang     Investasi Jangka Pendek  Spekulasi  Apresiasi Harga 
     

  Pendapatan  Lainnya _________________________________________________ (Sebutkan) 
 

 

    

*) Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas Investasi. Bila lainnya harap sebutkan.  
 

 

REFERENSI BANK 
 

Nama Bank & Cabang Nama Pemilik Rekening Jenis Rekening No. Rekening 
1. 
 

   

 

2. 
 

   

 

LATAR BELAKANG KEUANGAN 
 

Pengalaman Investasi (Mohon jelaskan instrumen, frequensi, jenis transaksi) 

Instrumen Investasi : 
 

  

 

Saham           Obligasi                Lainnya ________________ (Sebutkan) 

 Frekuensi Transaksi : 
 

     Aktif (>20 Transaksi per bulan)  Sedang (10-20 Transaksi per bulan)  Kurang Aktif (<10 Transaksi per bulan) 
 

   Jenis Transaksi        : 
       

  Kas  Margin  Lainnya ________________ (Sebutkan) 
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PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI 

Nama Jelas No. Telepon/Handphone No. KTP/SIM/Paspor/KIMS* 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  No. Sandi Rahasia Penerima Kuasa: 1. _____________________________ 2. __________________________________ 

 
 

 

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN  

 

Kami melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini sesuai dengan aslinya dan menjamin akan kebenarannya yaitu: 
 

  Surat Keputusan ( Resolusi ) Direksi  bagi 3 orang Penerima Kuasa yang  tersebut di atas sehingga berkuasa  penuh untuk melakukan pembelian  

  dan atau penjualan, mengoperasikan dan atau menginstruksikan baik secara lisan maupun tulisan, menandatangani dan atau melengkapi dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan pembukuan/pengoperasian rekening perdagangan Efek yang dimaksud atas nama Perusahaan secara 

keseluruhan. 
   

  Foto copy KTP/Identitas Pengurus 
   

  Foto copy KTP/Identitas Penerima Kuasa 
   

  Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Kehakiman 
   

  Foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru 
   

  Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang menunjukkan komposisi kepemilikan saham 
   

  Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Susunan Pengurus Perusahaan yang terbaru 
   

  Laporan Keuangan Tahunan (Audit Report) untuk periode yang terakhir 
   

  Foto copy Tanda Daftar Perusahaan 
   

  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan 
   

  Foto copy SIUP Perusahaan 
   

  Lain-lain _______________________ (Sebutkan) 
   

 

 

 

INSTRUKSI KHUSUS  

I. DANA 

1. Seluruh pembayaran kepada PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia akan dilakukan oleh saya 

sendiri yang  bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut ”pemohon”) melalui transfer ke salah satu rekening di bawah ini: 

Atas nama       : PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia                  Atas nama       : PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia 

No. Rekening   : 480 – 010 – 001 – 400 - 0                              No. Rekening    : 734 – 035 – 887 - 7 

Bank                 : CIMB Niaga                                               Bank                  : B C A 

Cabang             : Bursa Efek Indonesia                              Cabang              : Wisma Nusantara 
 

Dalam hal apapun juga  PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai. 

2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke rekening efek Pemohon ke salah satu  rekening bank   

yang disebutkan di point 1 di atas. 

3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain rekening yang telah ditentukan di point 1 di atas akan menjadi tanggung 

jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menaggung seluruh risiko, kerugian, 

dan biaya yang timbul;  

4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke rekening referensi bank Pemohon di atas. 
     

II. EFEK 

1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian  PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia atau Kustodian yang 

ditunjuk oleh  PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia. 

2. Seluruh  Efek  hasil  transaksi  beli  Pemohon  melalui  PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia  harap disimpan dalam Kustodian efek PT. Aldiracita 

Sekuritas Indonesia atau Kustodian yang ditunjuk  oleh  PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia. 
 

III. REGISTRASI 

Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh Efek diregistrasikan atas nama PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk selanjutnya hak Pemohon 

atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan  uang ditransfer ke rekening Efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon. 

IV. LAIN-LAIN 

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia, maka Pemohon akan 

bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir. 
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Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT Aldiracita Sekuritas Indonesia,  maka  Pemohon  akan  

bertanggung jawab sepenuhnya  akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir. 

V.  1.   Intruksi Pembayaran ( Hasil Transaksi Jual / dividen ) 

 

             Simpan dalam Rekening Efek dan Rekening dana atas nama saya 
      Catatan : bila nasabah ingin melakukan penarikan dana, maka dapat memberitahu ke Account Officer PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia 

melalui surat atau email dan rekening bank harus sesuai dengan yan tercantum dalam formulir Pembukaan Rekening Efek. PT. 

Aldiracita Sekuritas Indonesia akan memulai pelaksanaan instruksi selambat-lambatnya satu Hari Bursa (T+1) setelah diterimanya 

Instruksi penarikan dana secara lengkap dari nasabah) 

      Ditransfer ke Rekening bank :                                                                      Cabang : 

      Atas nama:                                                                                                No. Rekening :  
      *) Nama di rekening bank harus sama dengan nama di Rekening Efek 

      2.  Efek ( saham hasil transaksi) : 

 

       Simpan dalam Rekening Efek atas nama saya di PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia 

 

      3.  Konfirmasi Transaksi Harian 

       Email                  Fax 

1. Laporan bulanan / surat menyurat : 

                 email              alamat rumah             alamat kantor                   Lainnya, sebutkan: 

PERNYATAAN 

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut ”Pemohon”) menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir 
Pembukaan Rekening Efek Institusi ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan 

rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon 

mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi  PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi 
Efek (terlampir).  

2. Pemohon menjamin bahwa: 

 a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain; 
 b. Pemohon telah berusia minimal 21 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini; 

 c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan 

atau orang yang sedang menjalani hukuman; 
 d. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini; 

 e. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak PT  Aldiracita Sekuritas Indonesia atau pihak manapun 

juga. 
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses 

pembukaan rekening efek perorangan ini dari bank-bank yang disebutkan di atas; 

4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa 
menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya 

terhadap PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau tidak; 

5. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan; 
6. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek termasuk sertifikat-sertifikat efek kepada Pemohon 

melalui perantara kurir lokal. 

 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman yang dimaksud di atas melalui pos atau kurir lokal 

kecuali dalam hal-hal dimana PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan sengaja lalai dalam mengerjakan atau mengirimkan dokumen-dokumen tersebut; 

7. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek yang berada dalam rekening efek pemohon menggunakan 

nama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; 
8. Untuk keperluan penyampaian konfirmasi transaksi efek dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia kepada Pemohon, maka apabila Pemohon tidak mempunyai 

mesin  faksimili atau mesin faksimili Pemohon tidak dapat dipergunakan atau tidak mempunyai alamat e-mail, maka Pemohon akan mengajukan permintaan 

secara tertulis agar konfirmasi transaksi efek atas nama Pemohon dapat dikirimkan ke kantor pusat PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau kantor cabang tempat 
Pemohon membuka rekening untuk diambil sendiri oleh Pemohon; 

9. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek individu ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan Ketentuan Transaksi Efek (terlampir);  
10. Pemohon menjamin bahwa dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal tindak pidana 

apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 

11. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang; 
12. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

13. 
 

Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan; 
 

14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar 0.67 % per hari dari seluruh jumlah  kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung 

sejak tanggal jatuh tempo; 

15. 
 

Dalam hal  Pemohon  telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon  menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat 
dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama;  
 

16. Apabila di kemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka perusahaan berwenang untuk mengambil 

tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Pemohon. 
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SYARAT DAN KETENTUAN REKENING EFEK PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 
 Syarat dan Ketentuan Reksa Dana 

1. Umum 
1.1. Reksa Dana adalah  produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia (“Aldira”) hanya bertindak sebagai 

Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan 

diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko 
wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana. 

1.2. Aldira tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-

masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer 
Investasi terkait. 

1.3. Reksa Dana bukan merupakan produk Aldira, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah 

dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam 
hal ini adalah Manajer Investasi. 

1.4. Aldira berhak mengubah Syarat dan Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Aldira akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut 

kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan. 
2. Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana 

2.1. Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan 

Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2.2. Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat Dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Aldira dengan ini sah 

bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi 

Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.3. Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak 

lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Aldira dan 

perundang-undangan yang berlaku. 
2.4. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (switching) dapat dilakukan dengan cara mengisi 

formulir aplikasi, melalui bagian pemasaran, e-mail, telepon, atau media lainnya. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) dan/ atau 

pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Aldira. Dana hasil penjualan kembali (redemption) setelah 

diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan 

peraturan dan perundang undangan yang berlaku. 

2.5. Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan 
dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnyanya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana. 

3. Pernyataan Nasabah 

3.1. Sebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi 
Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas 

tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Aldira terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah 

mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat 
pada ketentuan dan persyaratan tersebut. 

3.2. Nasabah setuju membebaskan Aldira untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang 

diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana. 
3.3. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Aldira, serta Aldira 

tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 

3.4. Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali 
(redemption) Reksa Dana dan/atau pengalihan (switching) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Aldira dan kuasa (kuasa) yang 

diberikan Nasabah kepada Aldira maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali 

dinyatakan lain. 
3.5. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Aldira atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-

hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Aldira berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian 

Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Aldira, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah. 

4. Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana 

4.1. Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara 

masing-masing Manajer Investasi dengan Aldira. 
4.2. Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang 

akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Aldira serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi 
pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan 

diproses menggunakanNAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya. 

4.3. Transaksi Pengalihan (switching) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas switching. 
4.4. Penjualan kembali (redemption) dan/atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Aldira. Dana hasil (setelah 

dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Sub Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari Bursa). 
5. Investasi Berkala Reksa Dana 

5.1. Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (open ended fund) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan 

produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dimana pemesanan atau pembelian (subscription) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana 

Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah (“Investasi Berkala Reksadana”). 

5.2. Nasabah memberi kuasa kepada Aldira untuk mendebit secara berkala dari Sub Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana 
yang dipilih oleh Nasabah. 

5.3. Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya. 

5.4. Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Sub Rekening Dana mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal 

pendebitan. 

5.5. Apabila dana di Sub Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Aldira, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah 

di bulan tersebut akan dibatalkan. 
5.6. Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan 

pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Sub Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan 

transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (subscription) ke Aldira atau media lainnya yang ditentukan oleh Aldira. 
5.7. Pada masa akhir periode pendebetan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah 

melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya. 

5.8. Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya. 
6. Kuasa 

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Aldira untuk: 

6.1. Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah. 
6.2. Melakukan penjualan kembali (redemption), pembelian (subscription) dan/atau pengalihan (switching) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh 

Nasabah. 

6.3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan 
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hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi, oleh Aldira 
akan didebet langsung dari Sub Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aldira. 

6.4. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada 
Aldira belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk 

dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

___________,   -   -     

                                                                                                                             PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 

PEMOHON 

 

 

 
Materai Rp.6.000,- 
 

      

 

Nama Jelas : _______________________                    Nama Jelas  : 

                                                                                                                                              Jabatan       : 
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   PT  ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 

   Member Of The Indonesia Stock Exchange 
     Sinarmas Land Plaza, Menara 3 ,11th  Floor, Jalan M.H Thamrin No. 51, Kav. 22, Jakarta 10350, Indonesia 

     Telephone : (6221) 3983-4551-2, Facsimilie: (6221) 3983-4559 

 

 

LEMBAR SPESIMEN PEMOHON 

 
Nama Pemohon : 

 

  

Alamat             : 

 

  

 Nama (A)  : 

Jabatan      : 

Nama (B)  : 

Jabatan      : 

Cabang             : 

 

  

Contoh Stempel Perusahaan : 

 

Nama (C)  : 

Jabatan      : 

Nama (D)  : 

Jabatan      : 

   

 Ketentuan Tandatangan : 

 

 

 

                    DIISI OLEH PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 

Tanggal Pembukaan Rekening: 

 

 

 

Tanggal Perubahan Tanda Tangan: 

 Diperiksa Oleh: 
 

Disetujui Oleh: 
 

Tanggal Mulai berlaku: 

 

 

 

 

 

 

Nama    : 

Jabatan : 

 

 

 

Nama   : 

Jabatan: 

 

 

 

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA 
       

Pemohon direkomendasi oleh   :   Sales   Dealer   Lain-lain ____________    (sebutkan) 

Rekomendasi Batas Transaksi  : Rp __________________    

Jumlah Deposit Perdana           :  Dana sejumlah Rp _______________    
      

  Efek ___________ Harga _________    
      

  Efek ___________ Harga _________   (Sesuai nilai pasar hari ini, tanggal ____________ )  
               

Pengenaan Fee Transaksi          : a Fee Beli =  ,   %  b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1 % =  ,   % 

Catatan/Komentar                : ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Kode Nasabah                : 
 

___________________________________________________________________________________ 

 DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA :     
       

  Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS*  Fotocopy NPWP  
      

  Rekening Koran Bank bulan terakhir  Lain-lain ________________________________ (Sebutkan) 

 
 
 

Dilengkapi oleh :  

 
 

 

 
 

______________ 

Tanggal      : 
Nama Jelas : 

Jabatan       : 

 

* Coret yang tidak perlu 

 
 
 

Diperiksa oleh :  

 
 

 

 
 

 

_______________ 
Tanggal       : 

Nama Jelas : 

Jabatan        : 

 
 
 

Disetujui oleh : 

 
 

 

 
 

 

______________ 
Tanggal      : 

Nama Jelas : 

Jabatan        : 
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SURAT KUASA 
 

PT (AB) (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan Negara …………….. yang mana didirikan dengan Akta Pendirian No................. yang 

dibuat oleh dan dihadapan …………………....., SH Notaris di …………….. dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. ……………... tertanggal ……….....   

berkedudukan di ……………, beralamat di ………........., yang dalam hal ini diwakili oleh ……………… dan 

……………........., masing-masing dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur yang berdasarkan 

ketentuan anggaran dasar Perseroan berhak dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan 

(selanjutnya sebagai “PEMBERI KUASA”) yang dengan ini memutuskan (membuat resolusi) untuk 

memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  

 

1. menyetujui pembukaan Rekening Perdagangan Efek pada Perseroan, untuk melakukan pembelian dan/atau 

penjualan Efek di Bursa Efek Indonesia melalui Perseroan. 

2. memberikan wewenang atau kuasa kepada yang nama-nama tercantum di bawah ini (selanjutnya disebut 

sebagai “PENERIMA KUASA”) dengan substitusi, yaitu: 

 

NAMA-NAMA PENERIMA KUASA            SPESIMEN TANDA TANGAN 
 

I. ……………………………………..            ……………………………………… 

II …………………………………….            ……………………………………… 

III ……………………………………            …………………………………….... 

……………………………………………………KHUSUS …………………………………………………… 

 

untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan, mengoperasikan dan/atau menginstruksikan baik secara lisan 

maupun tulisan, menandatangani dan/atau melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pembukaan/pengoperasian rekening perdagangan Efek yang dimaksud untuk dan atas nama PEMBERI 

KUASA secara keseluruhan. 

Jakarta, …………………. 

 

PEMBERI KUASA 

 
 

 

Meterai 

Rp6.000,-    
 

 

 

dan stempel institusí / 

cap perusahaan 

 
  

Nama Jelas :                                               Nama Jelas: 

Jabatan        : Direktur Utama                    Direktur     : Direktur   

 

Penerima Kuasa I        Penerima Kuasa II   Penerima Kuasa III 

 

 

 

Nama Jelas:                                             Nama Jelas:                                         Nama Jelas: 

 

Catatan: 

1. Format Surat Kuasa ini adalah format standar yang digunakan sebagai acuan untuk membuat surat kuasa 

oleh institusi yang bermaksud membuka rekening perdagangan Efek. Format surat kuasa ini dapat 

dimodifikasi sesuai dengan karateristik institusi yang bersangkutan; 

2. Dalam hal, institusi yang mengajukan Pembukaan Rekening Perdagangan Efek adalah institusi asing, 

maka Surat Kuasa dibuat dalam bahasa inggris; 

3. Surat Kuasa harus dibuat di atas kertas kop surat institusi yang bersangkutan; 

4. Pemberi kuasa menandatangani Surat Kuasa dan wajib membubuhkan stempel institusi di atas materai. 


