
 
 

INSTRUKSI PENERIMAAN / PENGIRIMAN EFEK 

 

 
  

 

 
 

 

Tanggal Instruksi :  Tanggal Transaksi :  (diisi bila tgl pelaksanaan berbeda dari tgl intruksi ini) 

 
Kami dengan ini menginstruksikan PT Mandiri 
Sekuritas (“MANDIRI”) melaksanakan transaksi  : 

PENGIRIMAN EFEK dengan data dan 
rincian sebagai berikut : 

PENERIMAAN EFEK 
 

Kode Efek Volume          
(lembar) 

Harga per 
lembar (Rp. ) 

 NASABAH PENGIRIM EFEK 

  Nama :  

     Client ID :  

     S I D :  

     Sekuritas/ 
Bank Kustodian 

Nama :  

    Kode :  

     

    NASABAH PENERIMA EFEK 

     Nama  :  

     Client ID  :  

     S I D  :  

     Sekuritas/ 
Bank Kustodian 

Nama :  

    Kode :  
 

TUJUAN/LATAR BELAKANG TRANSAKSI : 
Waris Agunan/Gadai Pinjam meminjam efek Distribusi IPO/MSOP/ESOP/ESA 

Hibah REPO Hadiah/Gratifikasi/Sumbangan Putusan badan peradilan 

Inbreng Konversi Transfer efek dengan SID sama lainnya   
 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGIRIMAN/PENERIMAAN EFEK 
Kami selaku nasabah MANDIRI menyatakan persetujuan dan penerimaan kami bahwa atas transaksi pengiriman/penerimaan efek 
diatas dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Seluruh isian dalam Instruksi perpindahan efek telah diisi 
dengan lengkap dan benar.  

2. Dengan ini memberikan : 
a. kuasa kepada MANDIRI untuk melaksanakan instruksi 

sebagaimana terdapat pada formulir ini.  
b. hak dan kewenangan penuh MANDIRI untuk menunda 

dan/atau tidak melaksanakan instruksi ini dengan/atau 
tanpa penjelasan apapun. 

3. Bersedia menanggung segala biaya yang timbul atas 
pelaksanaan instruksi ini, yang pembebanan biayanya diatur 
sesuai ketentuan MANDIRI. 

4. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa efek sebagaimana 
terdapat pada formulir ini tidak sedang dijaminkan dan/atau 
merupakan jaminan dan/atau merupakan objek transaksi 
dengan pihak lain.  

 
 

5. Bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul dan 
membebaskan MANDIRI dan pihak‐pihak yang ditunjuk 
untuk melaksanakan instruksi ini dari segala tuntutan atau 
gugatan dari pihak lain di kemudian hari akibat pelaksanaan 
instruksi ini. 

6. Dalam hal Maksud dan Tujuan instruksi adalah Transfer 
Efek Dengan SID Sama, maka:  
a. Nomor Single Investor Identification (No. SID) saya 

pada MANDIRI adalah sama dengan No. SID saya pada 
pada Anggota Bursa lain, apabila terdapat perbedaan 
pada No. SID, maka saya bersedia mengikuti prosedur 
yang berlaku di MANDIRI.  

b. Saya menyatakan bahwa tidak terdapat perpindahan 
kepemilikan (No Change Of Beneficiary/NCOB).  

  

 
NASABAH/PEMILIK REKENING   

 
 
Tanda   : 
Tangan 
 
 

 KHUSUS DIISI OLEH PETUGAS MANDIRI 
 VERIFIKATOR APPROVER 
  

 
Tanda   : 
Tangan 
 

 
 
Tanda   : 
Tangan 
 

Nama   :    
  Nama   : Nama   : 
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