Kode Administrasi (diisi oleh Petugas)

FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Agen Penjual

Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan di balik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda √ sesuai pilihan anda.

Nama Lengkap / Badan Hukum :
No. KTP / SIM / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (lampiran fotocopy) :
No. Rekening Investor dari Bank Kustodian :
Alamat Surat Menyurat :
Kota :

Kode Pos :

Telepon :

Handphone :

Saya/kami ingin melakukan Pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini.
Nama Reksadana

:

Jumlah Investasi
Biaya Pembelian (

: Rp.
,

%)

: Rp.

Jumlah Investasi Bersih

: Rp.

Cara Pembayaran (lampirkan bukti pembayaran Anda) :
Pemindahbukuan

Transfer/RTGS

Cek/Giro No.

Dari Bank :
Saya/kami dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi dan resiko-resiko dari investasi Reksa Dana serta menyatakan
terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam kontrak investasi Kolektif Reksa Dana PT Pacific Capital Investment dan Bank Kustodian, serta catatan dibalik lembar ini.

Diisi oleh Manajer Investasi Kantor Pusat
Tanggal diterima :
/
/

Diketahui Oleh,

Tempat & Tanggal

Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

(

)
Pimpinan Cabang

(

/

Disetujui Oleh,

Diterima Oleh,

Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Jam :

)

(

)

Tanda Tangan, Nama Jelas & Cap Perusahaan

Formulir ini bagian tidak terpisah dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi secara lengkap dan ditanda tangani oleh nasabah yang sah. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian Unit
Pernyataan reksa dana, jaka pengisian formulir pembukaan rekening ternyata menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap. Nasabah tidak dibenarkan untuk memberikan uang tunai, bilyet atau giro asli
kepada marketing/agen penjual. Dana investasi wajib disetorkan ke rekening yang tertera di formulir ini. PT Pacific Capital Investment tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun matrial bila terjadi
kesalahpahaman atau kerugian yang diderita oleh Nasabah akibat hal ini. Formulir ini bukan merupakan tanda terima dana yang sah.

Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana
1. No. Rekening Reksa Dana :

2. Batas maksimum pembelian Unit Penyertaan sebesar 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang di tawarkan.
3. Semua Biaya bank, biaya pemidahbukuan dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut diatas menjadi
tanggung jawab investor. Semua cek/bilyet giro akan segera dicairkan pada saat di terima, bilamana pada pencairan cek/giro ditolak oleh bank, maka pembelian Unit
Penyertaan yang bersangkutan otomatis menjadi batal.
4. Batas waktu penerima dana dalam Rekening Reksa Dana (in good fund) adalah sesuai yang tertera pada prospektus. Apabila penerimaan dana melebihi waktu
yang tertera pada prospektus maka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses pada hari bursa berikutnya.
5. Batas waktu penerimaan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana diterima secara lengkap (good application) oleh Manajer Investasi :
Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan uang penyertaan (diterima di rekening) yang diterima sebelum jam 13.00 WIB oleh Bank Kustodian akan diproses
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang sama. Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan uang penyertaan (diterima di rekening)
yang diterima sesudah 13.00 WIB oleh Bank Kustodian akan diproses berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
6. PT Pacific Capital Investment tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi apabila dana Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara penyetoran
tunai kepada Agen Penjual/Karyawan dan tidak melalui prosedur sebagamana yang dimaksud diatas. Pembayaran wajib dilakukan dengan cara transfer dana/atau
pemindahan bukuan pada rekening bank sebagaimana yang dimaksud point 1 diatas.
7. Pemenang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri.
8. Tata cara pembelian Unit Penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
Office 8 Building, 5 th floor SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp : (021) 29333 433 (Hunting) Fax : (021) 29333 431 / 432

