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AGEN PENJUAL

FORMULIR TRANSAKSI OBLIGASI DI PASAR SEKUNDER

OTORISASI PENDEBETAN/PENGKREDITAN

 
 

Bubuhkan tanda centang √  dalam kotak untuk pertanyaan pilihan

*Diisi oleh Bank
**Bagi WNA harap mencantumkan nomor Paspor 
***Digunakan untuk rekening pendebetan/pengkreditan, mata uang rekening harus sama dengan mata uang produk 

Nama Investor

Nomor CIF*
 :
:

Nomor KTP - ID/Paspor**
 :
:

Nomor SID*                              

Profil Risiko Investor*

   :

NPWP                       

                  :Nomor Rekening Bank - IDR***  
 :
:

Nomor Rekening Bank - USD***

RINCIAN PERMOHONAN INVESTASI

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK.

(Wajib dicentang (   ) jika Investor  memilih investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko)
Saya/Kami memilih untuk melakukan keputusan investasi yang berbeda dengan profil risiko investasi yang Saya/Kami miliki dimana 
investasi Obligasi yang Saya/Kami pilih tidak sesuai (berisiko lebih tinggi) dari profil risiko Saya/Kami.  Dalam hal ini Saya/Kami bertindak 
sendiri, menganalisa dan memilih Obligasi yang Saya/Kami tetapkan tanpa ada pengaruh dari Bank Danamon atau petugas Bank 
Danamon, dengan demikian Saya/Kami bertanggung jawab atas keputusan investasi ini beserta segala akibat yang ditimbulkan.
Alasan Saya/Kami untuk memilih produk yang tidak sesuai profil risiko: 

√

PERNYATAAN UMUM

1. Saya/Kami mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Bank Danamon hanya bertindak sebagai Agen Penjual. Obligasi BUKAN merupakan 
produk Bank Danamon sehingga tidak dijamin oleh Bank Danamon, BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat 
jangka waktu tertentu serta tidak termasuk obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mengandung risiko investasi 
sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi.

2. Investasi Saya/Kami dalam Obligasi adalah tanggung jawab penuh Saya/Kami; dan oleh karenanya Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, 
asosiasi atau afiliasinya) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan investasi tersebut atau ketidak tersedianya atau 
pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab Saya/Kami.

3. Saya/Kami sudah mendapatkan penjelasan mengenai Obligasi dari Bank Danamon ataupun petugas Bank Danamon, namun Saya/Kami 
menyatakan bahwa penjelasan tersebut bukan merupakan pengaruh atau paksaan dari Bank Danamon ataupun petugas Bank Danamon 
dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan kembali Obligasi, serta Saya/Kami tidak mendapatkan nasihat terkait dengan hukum, 
perpajakan, akunting pada Obligasi dari Bank Danamon, sehingga keputusan investasi Saya/Kami pada Obligasi adalah tanggung jawab 
penuh Saya/Kami secara independen sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi Saya/Kami.

4. Saya/Kami mengetahui ketentuan terkait dengan minimum nominal pembelian atau penjualan kembali Obligasi, serta adanya biaya atas 
transaksi pembelian dan penjualan kembali serta biaya penyimpanan Obligasi Saya/Kami, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan 
keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi Saya/Kami sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Informasi-informasi yang tertera pada Formulir Transaksi Obligasi di Pasar Sekunder ini adalah benar dan bersifat mengikat untuk menjalankan 
transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami.

Seri Obligasi  
Penerbit  
Profil Risiko Produk 
Tanggal Penerbitan 
Tanggal Jatuh Tempo
Tingkat Kupon (%)
Frekuensi Kupon  
Indikasi Harga  
Tanggal Transaksi
Tanggal Penyelesaian

 

 
Nilai Nominal 
Biaya
Bunga Berjalan
Total

 Penjualan ObligasiPembelian Obligasi

6. Saya/Kami wajib melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan/atau yang disyaratkan oleh Bank 
Danamon untuk menjalankan transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami. Apabila ada dokumen yang belum Saya/Kami 
lengkapi sehingga menjadikan penyelesaian transaksi gagal dilakukan, maka Saya/Kami setuju untuk menerima segala konsekuensi yang 
timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.

7. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami sudah menerima, membaca dan memahami informasi dan karateristik Obligasi, termasuk namun 
tidak terbatas pada manfaat, risiko dan biaya yang timbul atas transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami yang 
tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk/ Memorandum Informasi, serta Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi dimana 
Saya/Kami setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

8. Saya/Kami dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebet, mengkredit atau melakukan hal 
lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening.



TTD
Nama

NIP

Tenaga Penjual
(Tersertifikasi)

 Supervisor (Bisnis) Diinput Oleh Diotorisasi Oleh

*Untuk investor non Individual wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang mewakili institusi yang bersangkutan atau kuasanya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan 

Mohon untuk TIDAK menandatangi Formulir Kosong 
PENTING: Mohon untuk mengisi, melengkapi, mengecek & 
menandatangani formulir sebelum diserahkan kepada pihak 
Bank Danamon. 

Tanda Tangan & Nama Lengkap Investor*

/ / 20................................................................

FI/F-OBLGS/1908/070 versi 3.0 2/2

AGEN PENJUAL

DIISI OLEH BANK

1. Saya/Kami mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Bank Danamon hanya bertindak sebagai Agen Penjual. Obligasi BUKAN merupakan 
produk Bank Danamon sehingga tidak dijamin oleh Bank Danamon, BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat 
jangka waktu tertentu serta tidak termasuk obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mengandung risiko investasi 
sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi.

2. Investasi Saya/Kami dalam Obligasi adalah tanggung jawab penuh Saya/Kami; dan oleh karenanya Bank Danamon (termasuk anak perusahaan, 
asosiasi atau afiliasinya) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan investasi tersebut atau ketidak tersedianya atau 
pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab Saya/Kami.

3. Saya/Kami sudah mendapatkan penjelasan mengenai Obligasi dari Bank Danamon ataupun petugas Bank Danamon, namun Saya/Kami 
menyatakan bahwa penjelasan tersebut bukan merupakan pengaruh atau paksaan dari Bank Danamon ataupun petugas Bank Danamon 
dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan kembali Obligasi, serta Saya/Kami tidak mendapatkan nasihat terkait dengan hukum, 
perpajakan, akunting pada Obligasi dari Bank Danamon, sehingga keputusan investasi Saya/Kami pada Obligasi adalah tanggung jawab 
penuh Saya/Kami secara independen sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi Saya/Kami.

4. Saya/Kami mengetahui ketentuan terkait dengan minimum nominal pembelian atau penjualan kembali Obligasi, serta adanya biaya atas 
transaksi pembelian dan penjualan kembali serta biaya penyimpanan Obligasi Saya/Kami, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan 
keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi Saya/Kami sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Informasi-informasi yang tertera pada Formulir Transaksi Obligasi di Pasar Sekunder ini adalah benar dan bersifat mengikat untuk menjalankan 
transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami.

  

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir

6. Saya/Kami wajib melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan/atau yang disyaratkan oleh Bank 
Danamon untuk menjalankan transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami. Apabila ada dokumen yang belum Saya/Kami 
lengkapi sehingga menjadikan penyelesaian transaksi gagal dilakukan, maka Saya/Kami setuju untuk menerima segala konsekuensi yang 
timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.

7. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami sudah menerima, membaca dan memahami informasi dan karateristik Obligasi, termasuk namun 
tidak terbatas pada manfaat, risiko dan biaya yang timbul atas transaksi pembelian atau penjualan kembali Obligasi Saya/Kami yang 
tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk/ Memorandum Informasi, serta Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi dimana 
Saya/Kami setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

8. Saya/Kami dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebet, mengkredit atau melakukan hal 
lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening.


