
SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN 
PROGRAM DANAMON LEBIH ARISAN TAHAP 2 – 2019 

 
 

Untuk Nasabah perorangan    
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Jenis rekening :  single     join account (AND/OR) *) 

Nama Nasabah :    

(sesuai KTP/SIM/Paspor)     

No KTP / SIM/ Paspor *) :  masa berlaku.....................................  

Alamat  :  kode Pos............................................  

Telepon  :  Telpon Selular....................................  

Nama Nasabah :    

(sesuai KTP/SIM/Paspor)     

No KTP / SIM/ Paspor *) :  masa berlaku.....................................  

Alamat  :  kode Pos............................................  

Telepon  :  Telpon Selular...................................  

Nama Nasabah :    

(sesuai KTP/SIM/Paspor)     

No KTP / SIM/ Paspor *) :  masa berlaku.....................................  

Alamat  :  kode Pos...........................................  

Telepon  :  Telpon Selular...................................  

Nomor CIF (hanya untuk 1 CIF) :    

Nomor Rekening Tabungan 
Danamon LEBIH 

:  
 

 

Jumlah Setoran :    

Jumlah Tiket Arisan yang diikuti :    

Jumlah Dana Yang Diblokir :    

Periode Pemblokiran Dana : dari tanggal (tg/bl/thn)............................... sampai dengan..........................................  

Sehubungan dengan keikutsertaan pada Program Danamon LEBIH Arisan Tahap 2 - 2019 (”Program”), Nasabah dengan ini 
menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Nasabah mengenai karakteristik Program yang 

Nasabah ikuti dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari Program tersebut, termasuk 
manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul. 

2. Nasabah menyatakan telah membaca, menerima dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program yang dilekatkan 
dengan Surat Pernyataan ini dan setuju untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program dimaksud. 

3. Nasabah dengan ini memberikan instruksi kepada Bank Danamon untuk melakukan blokir dana sesuai dengan jumlah yang 
tercantum pada kolom Jumlah Dana Yang diblokir di atas dan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum pada 
kolom Periode Pemblokiran Dana di atas. 

4. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa jika Nasabah memberikan instruksi pembukaan blokir atas blokir 
dana di atas sebelum periode blokir dana berakhir Nasabah akan dikenakan penalti seperti yang diatur dalam poin 11 dari 
Syarat Dan Ketentuan Umum Program Danamon LEBIH Arisan Tahap 2 - 2019 ini. 

Demikian Surat Pernyataan Keikutsertaan Program ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. 
……….…………, …….................../20___ 

   

(Tanda tangan & Nama Nasabah) (Tanda tangan & Nama Nasabah)
*)

 (Tanda tangan & Nama Nasabah)
 *)

 
 

Diisi oleh petugas bank 
 

  Remarks5 (coret yang tidak perlu):  
RA2_ / RA5_ / RA10_ / RN2_ / RN5_ / RN10_  

(Paraf & Nama PBO) (Paraf CS/Petugas 
yang ditunjuk) 

(Tanda tangan & Nama 
Pejabat Operasional) 

Lakukan penginputan legal title/remarks pada 
hari yang sama dengan keikutsertaan nasabah. Code officer: 

*)Coret yang tidak perlu 


