
Cheklist Dokumen Pengajuan Autodebet 
PT. Asuransi Takaful Keluarga

Jenis Autodebet : BNI-BNI Sy BRI BRI Sy BSM Bank Mandiri Bank Muamalat Kartu Kredit*)

Nomor Rekening / Kartu Kredit :

Nama Pemilik Rekening / Kartu Kredit :

Nomor Polis :

Nama Pemilik Polis :

*) Pilih salah satu jenis autodebet

Kelengkapan Data

Formulir pengajuan autodebet diisi lengkap dan benar oleh pemilik rekening / kartu kredit

Foto kopi identitas ( KTP / SIM ) pemilik rekening yang masih aktif

Foto kopi halaman pertama buku tabungan untuk pengajuan Autodebet Rekening

Foto kopi kartu kredit bagian depan untuk pengajuan Autodebet Kartu Kredit 

Ceklist pada kotak kelengkapan data jika dokumen  telah dilampirkan serta diisi dengan benar dan lengkap

Syarat dan Ketentuan

1 Semua informasi & tanda tangan yang tertera pada formulir autodebet adalah informasi & tanda tangan pemilik rekening, kecuali informasi polis

2 Pemilik rekening atau kartu kredit adalah pemilik polis atau yang memiliki ikatan kekeluargaan ( inti ) dengan pemilik polis

3 Pengaju autodebet sudah melakukan pengkinian (update) data identitas diri di Bank 

4 Tanda tangan yang tertera pada formulir autodebet harus sesuai / sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi identitas

5 Tanda tangan yang tertera pada formulir autodebet adalah tanda tangan pemilik rekening

6 Fotokopi identitas yang dilampirkan adalah fotokopi identitas pemilik rekening

7 Fotokopi buku tabungan yang dilampirkan harus full 1 halaman

8 Fotokopi identitas, buku tabungan dan kartu kredit yang dilampirkan harus jelas

9 Apabila terdapat coretan / koreksi pada formulir autodebet, mohon diparaf pemilik rekening

10 Proses pendebetan akan dilakukan sebanyak premi tertunggak ( maksimal 6x premi )

11 Apabila premi tertunggak lebih dari 6x premi, maka kekurangan pendebetan akan diproses pada periode pendebetan berikutnya

12 Ketentuan poin 10 dan poin 11 tidak berlaku untuk proses autodebet Bank Muamalat

13 Pengajuan autodebet Bank Muamalat hanya berlaku untuk cara bayar bulanan

14 Untuk pengajuan autodebet Bank Muamalat, nasabah wajib melunasi semua angsuran yang tertunggak terlebih dahulu

15 Proses pendaftaran autodebet menggunakan dokumen asli untuk menghindari terjadinya double pendaftaran

16 Pengajuan autodebet yang tidak lengkap diterima oleh kantor pusat akan dibatalkan, jika berkas pengajuan autodebet tidak segera

dilengkapi dalam waktu 1 (satu) bulan dari tanggal terima berkas di kantor pusat.

Tertanda Diperiksa oleh Mengetahui

                 ,      /     /                  ,      /     /                  ,      /     /

(……………….…...……) (……………….…...……) (……………….…...……)

Pemilik Rekening Administrasi Kantor Pemasaran Kepala Kantor Pemasaran

Alamat Email: Alamat Email:


