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Form Pengguna Transaksi Valas 

BizChannel@CIMB 

Jenis Permohonan (Pilih sesuai dengan kebutuhan) 

 Permohonan User Baru  Perubahan Informasi User  Penghapusan User 

Permohonan pembuatan user yang belum pernah terdaftar 
didalam sistem BizChannel@CIMB 

Permohonan perubahan informasi atas user yang sudah 
terdaftar didalam sistem BizChannel@CIMB 

Penghapusan atas user yang saat ini terdaftar didalam sistem 
BizChannel@CIMB 

Informasi Data Nasabah  

Nama Perusahaan/Nasabah       Corporate ID:       

User Transaksi Valas (diisi apabila memilih fitur transaksi Valas) 

User Valas 1 

Nama       Jabatan       Tandatangan 

Alamat e-Mail       

Nomor Handphone       

User Valas 2 

Nama       Jabatan       Tandatangan 

Alamat e-Mail       

Nomor Handphone       

User Valas 3 

Nama       Jabatan       Tandatangan 

Alamat e-Mail       

Nomor Handphone       

Pernyataan dan Deklarasi Perusahaan/Nasabah 

Dengan menandatangani Form Pengguna Transaksi Valas ini, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Seluruh data dalam Form Pengguna Transaksi Valas ini adalah benar, akurat, lengkap dan tidak menyesatkan. 

2. Nasabah menunjuk dan memberi kuasa kepada User Transaksi Valas yang telah disebutkan didalam Form Pengguna Transaksi Valas ini untuk 

melakukan transaksi jual atau beli satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan Bank melalui BizChannel@CIMB atas nama Nasabah 

dengan menggunakan nilai tukar tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank (transaksi jual atau beli mata uang tersebut selanjutnya disebut 

Transaksi Valas). 

3. Nasabah setuju bahwa tanggal disetujuinya nilai tukar tertentu yang ditetapkan Bank oleh User Transaksi Valas adalah tanggal ditutupnya 

Transaksi Valas oleh Bank dan Nasabah dan merupakan tanggal efektif Transaksi Valas (selanjutnya disebut Tanggal Efektif). 

4. Nasabah setuju bahwa sejak Tanggal Efektif, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebetan atas rekening Nasabah yang 

terdaftar pada BizChannel@CIMB sebesar nilai Transaksi Valas untuk keperluan Transaksi Valas.   

5. Nasabah setuju  untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas pada tanggal yang sama dengan Tanggal  Efektif dan akan memenuhi setiap 

persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem BizChannel@CIMB dalam rangka penyelesaian 

Transaksi Valas. Nasabah setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakukan Transaksi 

Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.  

6. Nasabah setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Form Pengguna Transaksi Valas ini 

dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal, Nasabah tidak melakukan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Form Pengguna Transaksi Valas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di 

Bank maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pendebetan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada 

BizChannel@CIMB sebagaimana dimaksud dalam Form Pengguna Transaksi Valas ini dan selanjutnya Nasabah memberikan instruksi kepada 

Bank untuk melakukan Transaksi Valas yang berkebalikan (reversing) dengan  jumlah sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata 

uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari setelah Tanggal Efektif, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah 

yang terdaftar pada BizChannel@CIMB.   

7. Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang 

berkebalikan sebagaimana dimaksud dalam Form Pengguna Transaksi Valas ini dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh 

Nasabah. 
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Form Pengguna Transaksi Valas 

BizChannel@CIMB 

8. Atas pelaksanaan Transaski Valas melalui BizChannel@CIMB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan karenanya Nasabah setuju 

untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi 

Valas yang Nasabah lakukan melalui BizChannel@CIMB. 

9. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa : 

(a) Nasabah telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui BizChannel@CIMB 

berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada 

kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah 

dapat mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati. 

(b) Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan 

memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya 

atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. 

10. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB, Syarat dan Ketentuan Penggunaan Jasa 

Perbankan Elektronis serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui BizChannel@CIMB dan Nasabah 

setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank. 

 
 
Tanggal:        Ditandatangani untuk dan atas nama (Sesuai Anggaran Dasar perusahaan) 
            (Tandatangan diatas materai) 
 

   

Nama:        Nama:       

Jabatan:        Jabatan:       

 
 
 
 

 

 

Untuk Diisi oleh Bank (Kolom ini wajib diisi oleh cabang/BU CIMB Niaga) 

Verifikasi dan Persetujuan (Untuk diisi oleh cabang/BU) 

  

Tandatangan 

Verifikasi Tandatangan oleh 
RM/RO Cabang/Business 

Unit 

Persetujuan Pimpinan Cabang/Pejabat 
Setingkat 

Pemrosesan oleh Transaction 
Banking 

Persetujuan Transaction Banking 

        

Nama 
        

Jabatan 
    

RO Code(Untuk Cabang/Business Unit) 
    

  
  

Alamat Email (Untuk RO/BM) 
  

Kode Cabang/Business Unit  
 

Alamat Lengkap Cabang/ 
Business Unit (agar diisi lengkap sesuai 

dengan cabang/Business Unit masing 
masing) 

  
  
  
  


