SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai
“
Pemberi Kuasa
”);
dengan ini memberikan wewenang dan kuasa secara penuh kepada:
PT Lunaria Annua Teknologi
, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Pluit No. 7677 Blok C, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, (selanjutnya disebut
sebagai “
Penerima Kuasa
”),
 KHUSUS 
untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membuat,
mengajukan dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan yang terdaftar Platform
sehubungan dengan pemberian Pinjaman oleh Pemberi Kuasa kepada melalui Platform
milik Penerima Kuasa ().
Untuk tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa juga diberikan kuasa dan wewenang penuh
untuk, termasuk namun tidak terbatas pada:
i) membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan ;
ii) memberikan kuasa substitusi atau penugasan kepada karyawan dari Penerima Kuasa
sehubungan dengan teknis pelaksanaan kuasa ini;
iii) mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan dana Pinjaman atas nama Pemberi
Kuasa kepada , dan sebaliknya, mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan
pengembalian Pinjaman oleh kepada Pemberi Kuasa – seluruhnya atas instruksi
sebelumnya dari Pemberi Kuasa;
iv) membebankan atau memotong secara otomatis biaya jasa yang menjadi hak Penerima
Kuasa atas jasa penyediaan Platform dan konsultasi bisnis kepada Pemberi Kuasa dari
dana yang tersimpan di dalam Rekening Bersama sesuai Syarat dan Ketentuan ;
v) mengambil tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa
sehubungan dengan pemberian Pinjaman kepada melalui Platform tersebut, termasuk
namun tidak terbatas pada:
 menghadap dan berkomunikasi dengan dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya
yang terkait antara lain seperti bank, Notaris, dan lainlain;
 menentukan persyaratan yang diperlukan kepada atas nama ;
 menyerahkan dan/atau menerima dokumen baik asli maupun salinannya dalam
bentuk
hardcopy
atau 
scan
dari dan kepada Pemberi Kuasa, dan/atau pihak lainnya;
Selanjutnya, bersama ini dinyatakan bahwa:



Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui segala tindakan yang dilakukan
oleh Penerima Kuasa dan/atau substitusinya, sepanjang dalam melaksanakan
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kuasanya berdasarkan Surat Kuasa ini, Penerima Kuasa tunduk pada ketentuan
hukum yang berlaku.



Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.



Istilah yang digunakan dalam Surat Kuasa ini merujuk kepada istilah yang digunakan
dalam Syarat dan Ketentuan yang dimuat dalam Platform .



Surat Kuasa ini ditafsirkan sesuai hukum negara Republik Indonesia.

Pemberi Kuasa,

__________________________
Kreditur
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