Surat Kuasa Debet Kartu Kredit
CATATAN PENTING
1. Pembayaran Premi berdasarkan Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ("Surat Kuasa") ini merupakan dasar
asuransi antara PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”) dengan Pemegang Polis dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Polis.
2. Surat Kuasa ini wajib diisi oleh Pemilik kartu kredit dengan huruf kapital dan jika terdapat coretan dalam
pengisian/penulisan mohon untuk dibubuhkan tandatangan. Pemilik kartu kredit tidak dibenarkan untuk
menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong.
3. Pembayaran yang diterima oleh AXA Mandiri hanya melalui otodebit rekening tabungan/kartu kredit yang
terdaftar pada Polis Bapak/Ibu.

DIISI OLEH PETUGAS
Tanggal Terima :
/

/

Nama Penerima :

Perubahan Data Kartu Kredit

PBC

NON PBC

Persyaratan/Dokumen yang harus diserahkan :
1. Formulir Surat Kuasa Debet Kartu Kredit asli yang telah diisi lengkap dan jelas.
2. Fotokopi KTP/Paspor Pemegang Polis dan Pemilik kartu kredit yang masih berlaku.
3. Fotokopi Kartu Kredit.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Perkawinan atau Surat Perwalian, jika Pemilik kartu kredit bukan Pemegang Polis.
5. Formulir KYC (Know Your Customer), jika Pemilik kartu kredit bukan Pemegang Polis.

Keterangan Pemilik Kartu Kredit
Saya yang bertanda tangan dibawah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa :
Nama Pemilik Kartu Kredit
Nomor Kartu Kredit
X X

X X X X

(Isi dengan 6 digit pertama dan 4 digit terakhir pada Kartu Kredit anda)

Masa berlaku :
/
/
(dd/mm/yyyy)

Nama Pada Kartu Kredit
No. KTP / Paspor *

Masa berlaku :
/
/
(dd/mm/yyyy)

(*coret yang tidak perlu)

Alamat Saat Ini

Kota

Kode Pos

Nomor telepon yang bisa dihubungi
Telepon Rumah (termasuk kode wilayah)

-

Telepon Kantor (termasuk kode wilayah)

-

Telepon Seluler

-

Email
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Apakah Anda melakukan pelaporan pajak di luar negara Indonesia?

Ya

Tidak

Bila “Ya”, maka isi Formulir deklarasi diri (individu/badan Usaha) terkait perpajakan kepada negara mitra dan khusus untuk Warga Amerika Serikat
(USA) maka wajib mengisi Formulir W-9.
Mohon cantumkan TIN (Taxpayer Identification Number) :

Keterangan Polis
Dengan ini memberikan kuasa kepada AXA Mandiri (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
dalam kedudukannya sebagai Pemilik Kartu Kredit dan/atau Pemegang Polis AXA Mandiri dengan data-data sebagai berikut :
No. Polis/SPAJ

:

Nama Pemegang Polis

:

Hubungan dengan Pemilik Kartu Kredit :

Diri sendiri

Suami/Istri

Mata Uang Premi

:

Rupiah

US Dolar

Untuk Pebayaran Premi

:

Pertama

Renewal

Besar Premi

:

Anak

Orang Tua

Wali yang sah

Karyawan

Pertama & Renewal

(bulan/triwulan/semester/tahun)* (*coret yang tidak perlu)

Terbilang

:
atau jumlah lain sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh AXA Mandiri
guna melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :

1. Melakukan perintah pendebetan Kartu Kredit Pemberi Kuasa tersebut di atas yang ada kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan
memindah bukukan dananya ke rekening AXA Mandiri yang ada dalam rangka pembayaran Premi lanjutan asuransi, termasuk biaya
asuransi, biaya materai dan/atau biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pemberi Kuasa sebagaimana ditetapkan oleh AXA Mandiri dari
waktu ke waktu.
2. Pendebetan Kartu Kredit Pemberi Kuasa pada butir 1 di atas dilakukan pada tanggal dan untuk jumlah sebagaimana tercantum dalam
data tagihan pembayaran Premi atau biaya-biaya lainnya yang disampaikan oleh AXA Mandiri kepada Penerima Kuasa dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Apabila terjadi kegagalan debet atau penolakan otorisasi karena suatu hal, maka Kartu Kredit di atas akan didebet pada tanggal
yang ditentukan oleh AXA Mandiri.
b. Biaya materai menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening dan/atau Pemegang Polis sesuai dengan jumlah Premi.
c. Apabila Polis mengalami perubahan finansial yang telah disetujui oleh Penerima Kuasa, segala informasi terkait dengan Premi pada
Surat Kuasa ini secara otomatis berubah mengikuti perubahan pada Polis.
3. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening AXA Mandiri.
4. Nama yang tercantum pada kartu kredit adalah nama Pemegang Polis. Jika pemegang kartu kredit berbeda dengan Pemegang Polis, maka
hanya Kartu Kredit Keluarga Inti Pemegang Polis (suami/istri/anak/orang tua/wali) yang diperbolehkan untuk membayar Premi. Dalam hal ini
wajib melampirkan foto kopi Kartu Keluarga, Akta Perkawinan atau Surat Perwalian. Dalam hal Pemegang Polis merupakan karyawan
daripemilik kartu kredit maka wajib melampirkan dokumen lain yang menjelaskan hubungannnya.
5. Saya/Kami setuju dan mengijinkan AXA Mandiri untuk menggunakan atau memberikan informasi, keterangan atau data-data Saya/Kami yang
diperoleh dan/atau dimiliki AXA Mandiri kepada pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas pada AXA Mandiri asuransi, reasuransi, bank, group
dan afiliasi dari Pemegang Saham, serta pihak lain) yang bekerja sama dengan AXA Mandiri baik di dalam atau luar negeri dalam rangka,
termasuk tapi tidak terbatas pada, pelayanan nasabah, proses klaim, dan/atau penawaran produk.
6. Mohon melampirkan foto kopi Kartu Kredit yang akan digunakan untuk pendebetan (foto kopi tampak depan).
7. Bila terdapat perubahan/perpanjangan Kartu Kredit wajib memberitahukan secara tertulis ke AXA Mandiri dengan mengisi Surat Kuasa baru.
8. Surat Kuasa Debet Kartu Kredit ini berlaku hanya untuk 1 Polis. Jika terdapat lebih dari 1 Polis, wajib mengisi Surat Kuasa Debet Kartu Kredit
secara terpisah.
9. Pernyataan dan Kuasa yang telah diberikan akan tetap berlaku selama Saya/Kami masih hidup maupun sesudah saya/Kami meninggal dunia
dan Saya/Kami setuju untuk mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Pemberian Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini
Pemberi Kuasa membebaskan AXA Mandiri termasuk direksi, komisaris, pemegang saham, afiliasi, kantor penjualan, agen, kuasa, karyawan,
dan semua pihak yang memiliki atau dianggap memiliki hubungan dengan AXA Mandiri dari segala tuntutan, gugatan, ataupun pengaduan
lainnya dikemudian hari baik dari pihak Pemegang Polis termasuk keluarganya maupun dari pihak yang berkepentingan atas pengajuan pada
formulir ini.
11. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/untuk tujuan pencucian uang (money laundering) sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, AXA
Mandiri tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari transaksi ini terbukti berhubungan dengan tujuan pencucian uang.
12. Saya/Kami senantiasa menjamin untuk merahasiakan dan tidak ada akan menggandakan, mengungkapkan maupun menyebarluaskan setiap
dan segala informasi pribadi Saya/Kami yang berhubungan dengan termasuk hubungan hukum yang didasarkan atas pengajuan pada
dokumen/formulir ini antara Saya/Kami dan AXA Mandiri kepada pihak manapun dan melalui media apapun.
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Ditandatangan di

:

/

/

(dd/mm/yyyy)

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

Data Rekening Untuk Keperluan Pembayaran Manfaat (wajib diisi)
Nomor Rekening

:

Nama Pemilik Rekening

:

Cabang Bank

:

Mata Uang Pembayaran

:

Keterangan
Nomor rekening yang dicantumkan
hanya digunakan untuk keperluan
transfer dana dan bukan untuk
pendebetan

Rp

USD

Tanda Tangan Pemegang Polis

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

WAJIB DIISI OLEH FINANCIAL ADVISOR (FA) YANG MEMBANTU :
Pengajuan Perubahan di atas telah dikirimkan melalui email :

Ya

Tidak

Kode FA :
Nama FA

No. Telepon (termasuk kode wilayah)
Untuk Kepentingan Kantor Pusat :

KOLOM VERIFIKASI NOMOR REKENING
Nama CSO Bank Mandiri

:

Nama Financial Advisor

:

Cabang

:

Cabang

:

Tanda tangan dari stempel :
(diisi oleh Bank Mandiri)

Tanda tangan dari stempel :
(diisi oleh Bank Mandiri)

Tanggal

Tanggal

:

:

PERBARUI DATA ANDA SEGERA
Agar kami dapat melayani Bapak/Ibu dengan lebih baik, mohon agar Bapak/Ibu dapat melakukan pengkinian data diri jika terdapat perubahan dari data sebelumnya, seperti:
nomor identitas, nomor telepon, nomor handphone, alamat rumah/kantor, alamat email dan perubahan data diri lainnya. Pengkinian data dapat disampaikan kepada kami
melalui Customer Care Centre di nomor 1500803 maupun via email ke customer@axa-mandiri.co.id atau mengunjungi AXA Tower lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18
Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia.
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