SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
Alamat
:

No.Identitas
Jenis Identitas

:
:

Yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik rekening BRI nomor
............................................................ dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama sendiri (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa" )

Pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa tanpa substitusi kepada :
Nama
Alamat

:
:

No Identitas
Jenis Identitas

:
:

PT. Nissan Financial Services Indonesia

Yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku .....................................................
.......................................... Dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas
nama serta sah mewakili PT. Nissan Financial Services Indonesia (Selanjutnya disebut
"Penerima Kuasa")

------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemilik rekening di PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") melakukan perbuatan-perbuatan
sebagai berikut :
1. Melakukan pendaftaran rekening BRI Nomor .............................................. Milik
Pemberi Kuasa kedalam Cash Management System BRI (CMS BRI) a.n PT. Nissan
Financial Sevices Indonesia
2. Memperoleh informasi rekening tersebut diatas (inquiry dan reporting) melalui fasilitas
CMS BRI
3. Melakukan transaksi terhadap rekening tersebut diatas melalui fasilitas CMS BRI.
Untuk keperluan tersebut diatas Penerima Kuasa berhak untuk menghadap Pejabat BRI,
memberikan keterangan kepada BRI dan menerima keterangan dari BRI, memberikan

instruksi kepada BRI, menandatangani segala dokumen dan melakukan tindakan-tindakan
lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.
Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat
yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini dan dengan ini membebaskan BRI
dari segala tanggungjawab, tuntutan,gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam
bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk Pemberi Kuasa sendiri.
Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku sampai BRI
menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa atau sampai
diakhirinya penggunaan CMS BRI oleh Penerima Kuasa, yang mana lebih dahulu terjadi.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani sepenuhnya atas kesadaran dan
tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Materai

tanda tangan dan nama jelas

