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Cabang / Bisnis Unit :  
 

 

FORM LAYANAN DATA TRANSAKSI REKENING MELALUI MEKANISME SWIFT/ SFTP MT940 
 

 

Nama Nasabah :       

Alamat :       

      

 Diwakili Oleh* :       

No KTP :       Selaku  :       

      

No KTP :        Selaku  :       

*Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar 

 
Dengan ini mengajukan Layanan Data Transaksi Rekening melalui mekanisme SWIFT/ SFTP MT940/SFTP, sebagai berikut : 

 Pendaftaran Layanan Baru.  Penutupan Layanan. 

 Pendaftaran Rekening Baru. Penghapusan Rekening Terdaftar. 
 

 
Format Data Transaksi Rekening Harian : 

 SWIFT MT940 (Message Text 940).   SWIFT / BIC CODE :        

 SFTP MT940 (Message Text 940) 
 

DATA REKENING NASABAH 

No Nomor Rekening Nama Rekening Mata Uang 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      
 

 
Pemohon menyatakan telah mengerti dan menyetujui segala konsekuensi termasuk manfaat dan resiko atas pelaksanaan layanan di atas 
serta tunduk dan mengikat diri pada syarat & ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga. 

 
     Tanggal        

 

Tanda Tangan Pemohon 

 
 

M A T E R A I 
+ 

STEMPEL PERUSAHAAN 

 

 
 

Nama       Nama       
 
 

VERIFIKASI TANDA TANGAN 
OLEH BANK 

 
 
 
 

Nama lengkap & tanda tangan 
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SYARAT & KETENTUAN 
 

Layanan Data Transaksi REKENING MELALUI MEKANISME SWIFT / SFTP 
MT940 

 
 

1.  Bank menyediakan jasa layanan data transaksi rekening melalui mekanisme SWIFT / SFTP MT940, yang berupa layanan penarikan data transaksi 

rekening secara harian dalam format MT940, layanan tersebut menggunakan jaringan SWIFT atau jaringan Secure File Transfer Protocol. 

2.  File data transaksi harian yang disediakan oleh Bank hanyalah data transaksi H-1, yang artinya adalah data transaksi yang dapat dikirim hanyalah data 

transaksi harian satu hari kerja Bank sebelumnya. 

3.  Bank tidak menjamin layanan jasa ini dapat beroperasi tanpa ada gangguan, namun demikian Bank akan mengupayakan kelancaran penyediaan data 

sebaik-baiknya. 

4.  Nasabah perlu segera menyampaikan kepada Bank jika menemukan perbedaan data di Nasabah dengan data yang diperoleh melalui layanan data 

transaksi rekening melalui mekanisme SWIFT / SFTP MT940 dalam waktu tidak lebih dari 14 hari. 

5.  Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hukum, penggelapan, pencurian, pemalsuan oleh siapapun dan segala 

akibat yang timbul atas data harian rekening yang dikirim oleh Bank menggunakan layanan data transaksi rekening harian ini. Ketentuan tentang 

pembebasan kepada bank ini merupakan hal yang paling penting dalam ketentuan ini, yang tanpa ketentuan ini, Bank tidak akan memberikan layanan 

data transaksi rekening harian melalui mekanisme SWIFT / SFTP MT940 

6.  Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul akibat pelaksanaan layanan ini, termasuk tapi tidak terbatas pada kerugian yang 

timbul karena: 

� Kegagalan pengiriman  data transaksi harian menggunakan mekanisme SWIFT / SFTP MT940 yang dikirim oleh Bank karena diluar kemampuan 

Bank atau karena keadaan Force Majeure, seperti terputusnya jaringan SWIFT maupun jaringan SFTP, Penyalahgunaan dan / atau penyimpangan 

terhadap data transaksi rekening harian yang dikirim oleh Bank menggunakan layanan ini yang disebabkan karena kelalaian ataupun 

kesengajaan. 

7.  Nasabah setuju dan berjanji mengganti rugi kepada Bank, manajemen dan karyawan-karyawannya terhadap tagihan, kerugian, biaya dan tuntutan 

apapun sehubungan dengan atau yang diakibatkan atas pelaksanaan layanan data transaksi rekening harian melalui mekanisme SWIFT / SFTP MT940 

8.  Nasabah setuju untuk membayar atau mengganti biaya kepada Bank atas semua biaya yang terjadi sehubungan dengan penggunaan layanan ini 

sesuai ketentuan Bank. 

9.  Baik Bank ataupun Nasabah dapat mengakhiri penggunaan fasilitas layanan ini setiap saat dengan pemberitahuan kepada pihak lain 7 (tujuh) hari 

kerja sebelum tanggal efektif berakhir ke alamat yang terdaftar. Pemberitahuan dianggap efektif pada tanggal penerimaan pemberitahuan. Untuk 

pengakhiran fasilitas ini disepakati untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. 

10.    Bank dapat mengubah atau memodifikasi syarat & ketentuan ini yang akan berlaku efektif pada tanggal pemberitahuan dari Bank kepada Nasabah. 

11.    Terhadap pelaksanaan dan akibat yang timbul dari ketentuan ini, kedua belah pihak setuju memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang 

atau di pengadilan lain yang ditentukan Bank. 

12.    Segala pernyataan, janji, persetujuan dan jaminan yang diberikan Nasabah dalam ketentuan ini tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. 
 

 
---o0o--- 
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DATA REKENING NASABAH 

No Nomor Rekening Nama Rekening Mata Uang 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

15.                      

16.                      

17.                      

18.                      

19.                      

20.                      

 


