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KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS 

REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR 

No. SID : ..........................................................................................  

No. Sub Rekg. Efek : ........................................................................  

No. CIF : ...........................................................................................  

No. Rekening : .................................................................................  

Cabang : ..........................................................................................................................................................................................................   

Nama       :   ..........................................................................................................................................................................................................  

Pekerjaan :    ..........................................................................................................................................................................................................  

Jabatan : ..........................................................................................................................................................................................................  

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 

 

□ Pribadi 

 

□ Badan 

 

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama........................................................ (isi dengan nama badan) berkedudukan 

di................................................... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal ....................................... Anggaran Dasar 

yang dibuat di hadapan Notaris ..................................................... dalam Akta No. ..........................................tanggal 

................................................. berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa 

No…………........................…. tanggal ….....................………......... 

 

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut Pemilik Rekening) dengan ini menyatakan tunduk pada 

ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut Bank), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan 

sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus 

sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya. 

 

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR  

 

1. Definisi Mandiri Tabungan Investor 

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah dan atau mata uang lainnya yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi 

investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.  

 

2. Pembukaan Rekening 

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola setelah Calon Pemilik 

Rekening  :  

a. Memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI. 

b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor. 

c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank. 

d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang 

dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor. 

 

3. Fasilitas Electronic Banking 

a. Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token. 

b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS untuk Inquiry Rekening. 

 

4. Penyetoran 

a. Penyetoran dapat dilakukan secara: 

1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja. 

2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank. 

3) Kliring dan RTGS. 

b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank. 

 

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer 

a. Pendebetan dan/ atau pemindahbukuan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola berdasarkan kuasa nasabah. 

b. Pendebetan/ pemindahbukuan dari Mandiri Tabungan Investor hanya dapat ditujukan ke : 

1) 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek, dan/ atau 

2) 1 (satu) rekening lainnya a.n. nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari 

rekening MTI yang ada di Bank maupun di bank lain. 

c. Pendebetan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui  

1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola. 

2) Melalui cabang Bank. 

3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian. 
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6. Perhitungan Bunga Tabungan 

a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir 

bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank. 

b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

KETENTUAN DAN S 

7. Biaya 

a. Biaya penutupan rekening 

b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku 

c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening 

melalui Perusahaan Efek pengelola. 

 

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening 

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar : 

a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan 

dari pemilik rekening ; atau 

b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau 

c. Pertimbangan Bank. 

 

9. Rahasia Bank 

Pemberian Data & Informasi Nasabah 

Dengan ini nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi nasabah termasuk tetapi tidak terbatas 

pada informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama 

pemilik rekening kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dan atau KSEI. 

 

10. Lain-lain 

a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan 

identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP. 

b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, 

maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank. 

c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku 

tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal 

lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor. 

d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka 

Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam 

maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.  

e. Bank berhak untuk melakukan perubahan Syarat & Ketentuan Mandiri Tabungan Investor sesuai kebutuhan nasabah terkait pada 

perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.  

f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat 

ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata. 

g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-

Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank. 

 

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh 

saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui. 

 

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

................................................. 

Nama dan Tanda Tangan Nasabah 

 



 
 

SURAT  KUASA  MANDIRI  TABUNGAN INVESTOR 
 

Yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama : 
Alamat : 
No. KTP : 
Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor  
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar 
Perusahaan) 
selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” 
 
dengan ini memberi kuasa kepada PT …................................ [nama Perusahaan Efek/Broker]  
yang dalam hal ini diwakili oleh : 
Nama : 
Alamat : 
No. KTP : 
Jabatan : 
 
(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker) 

selanjutnya disebut ”Penerima Kuasa” 

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”) untuk 
mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya 
disebut “Rekening”).  

2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri 
Cash Management (“MCM”) Penerima Kuasa.  

3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri. 
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan 

Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk : 
a. melihat saldo Rekening; 
b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening; 
c. melakukan pendebetan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk 

setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa; 
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening. 
6. Melakukan pendebetan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan 

atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa. 
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa. 
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas 

permintaan Pemberi Kuasa). 
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa 
 
Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan 
rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali 
atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 
1813, 1814, dan  1816 KUHPerdata kecuali dalam hal Rekening ditutup atau Penerima 
Kuasa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang atau ijin usaha Penerima Kuasa 
dicabut oleh instansi yang berwenang atau Penerima Kuasa memulai proses likuidasi, yang 
mana terjadi terlebih dahulu. 

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal 
penandatangan dibawah ini 
 
.............., .........................  
 
Pemberi Kuasa,      Penerima Kuasa, 
 
 
Meterai Rp 6.000,- 
 
 
(tandatangan & nama jelas)    (tandatangan, nama jelas, dan cap perusahaan) 



Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might �nd that they are in a position which based on the domestic laws 
of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (√) the options appropriate to you.

FORMULIR PERNYATAAN DIRI FATCA & CRS NASABAH PERORANGAN
FATCA & CRS Individual Self Certi�cation Form

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam 
menjawab pertanyaan spesi�k pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai 
bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (http://www.oecd.org/
tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/).

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi
lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/
yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (√) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Saya adalah wajib pajak Indonesia
1

2

3

4

Saya lahir di AS, tetapi tidak memiliki kewarganegaraan AS

Saya adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS
Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini

1.

2.

3.

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia
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Wajib melampirkan:

Salinan serti�kat telah melepaskan kewarganegaraan AS; atau

Penjelasan mengapa Anda tidak memiliki serti�kat itu

Nomor Wajib Pajak AS

Saya adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/wajib pajak AS/pemegang Green Card AS.
Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS Anda

Untuk pemegang rekening bersama, harus melengkapi formulir terpisah untuk masing-masing pemegang rekening.

NEGARA LAHIR

NEGARA DOMISILI

KOTA

KODE POS

ALAMAT DOMISILI

As a �nancial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering speci�c questions in this form. Your domestic
tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
crs-implementation-and-assistance/tax-residency/). 

For joint or multiple account holders, please complete a separate form for each account holder.

I am an Indonesian tax resident

I was born in US, but I am no longer a US Citizen

I am a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US
If you tick this box, please �ll in the following table

If the country/jurisdiction of tax residence is more than 3, please use additional forms

Please choose one of reasons  below if  no TIN available
Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak
The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN

Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini)
I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)

Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi  terkait 
tidak mensyarakatkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak)
No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does notrequire the 
collection of TIN)

Negara/yurisdiksi kewajiban pajak
Country/jurisdiction of tax residenceNo.

Alasan A

Alasan B

Reason A

Reason B

Alasan C
Reason C

Nomor Wajib Pajak
Tax Identi�cation Number

Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak
harap disertai alasan A, B atau C*

If no TIN available, please provide reason A, B or C*

Please present:

Copy of certi�cate of loss of nationality of the US; or

Reasonable explanation why you do not have such certi�cate

US TIN/SSN

I am the United States (US) citizen/tax resident/Green Card Holder. If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identi�cation Number (TIN)

Country of Birth

Country of Residence 

City 

ZIP Code

Current Residence Address

i. identitas pemegang rekening

ii. pernyataan domisili perpajakan

account holder’s identity diisi lengkap �lled completely

declaration of tax residence



Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (apabila memilih alasan B di halaman sebelumnya).

1.

2.

3.

Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam 
syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening 
dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan 
informasi yang saya berikan.

1.

2.

3.

5.

6.

4.

Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini 
dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat 
dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini 
dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain 
atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi 
wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk 
menukar informasi akun keuangan.

Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani 
atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang
 terkait dengan formulir ini.

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam 
pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah 
benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang 
membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau 
mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang 
wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan 
ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan 
pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., 
dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang 
mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang 
diidenti�kasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan 
informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak 
lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., 
formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan 
tersebut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas 
pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau
formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan 
patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk 
mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait 
rekening saya.

Please explain in the following column why you are unable to obtain a TIN (if you select reason B on the previous page)

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and 
conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri 
(Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information 
rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

I am aware that the information contained in this form and information 
regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported 
by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) 
is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities 
in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental 
agreements to exchange �nancial account information.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in 
respect of all the account(s) relates hereof.

I declare that all statements made in this declaration to the best of my 
knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any 
person who makes a false statement or conceal or mispresent  the 
mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation 
matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to 
a maximum imprisonment of 1 year or a maximum �ne of 
Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days 
as of change in circumtances affecting the tax residency status 
of the Account Holder  identi�ed in Part 1 of this form or causing the
information contained herein to become inaccurate or incomplete, and 
to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated 
self-certi�cation within 30 days as of such change in circumtances.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate 
statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/
form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new 
form may be subject to certain consequences in accordance with 
applicable regulations such as unavailability service for the new
transaction related to my account.

iii. pernyataan dan tanda tangan declaration and signature

TEMPAT

TANGGAL

NAMA LENGKAP

Tanda Tangan

Place

Date

Full Name

Signature
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