Formulir Pengalihan Akun Pewaris ke Ali Waris
Data Pewaris :
NIK/Nomor SIM/Nomor Paspor

Tempat/Tanggal lahir

Nama Lengkap (sesuai KTP/SIM/PASPOR)

Kewarganegaraan

Alamat Lengkap

Email (yang terdaftar di akun)

Nomor Handphone (yang terdaftar di akun)

User Name Akun Marketcrypto Pewaris

Data Ahli Waris :
NIK/Nomor SIM/Nomor Paspor

Tempat/Tanggal lahir

Nama Lengkap (sesuai KTP/SIM/PASPOR)

Kewarganegaraan

Alamat Lengkap

Email

Nomor Handphone

Sudah Memiliki Akun di Marketcrypto ? Ya / Tidak (coret yang tidak perlu)
Jika sudah, isi data akun Anda di bawah ini :

User name

Email (yang terdaftar di akun)

No Hp (yang terdaftar di akun)

Saya menyatakan bahwa semua data tersebut di atas adalah benar.

Jakarta,____, __________________, 20___
Di buat oleh,

(__________________________)
Formulir Pengalihan Akun Pewaris ke Ahli Waris

Surat Permohonan dan Pernyataan Penerima Akun Pewaris
Yang betanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Tempat/ Tanggal lahir
:
Alamat
:
No. Handphone
:
Email
:
NIK/No.SIM/No.Paspor :
Selanjutnya di sebut sebagai Ahli Waris
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
Tempat/Tanggal lahir
Alamat
No. Handphone
Email
NIK/No.SIM/No.Paspor

:
:
:
:
:
:

Selanjutnya di sebut sebagai Pewaris
Orang dengan nama dan keterangan tersebut di atas memiliki hubungan keluarga dengan Saya sebagai
……………………. diketahui pernah mendaftar sebagai pengguna di website Marketcrypto.co.id dengan User
name :………………………………. Yang saat ini mengalami kejadian atau peristiwa
Telah Meninggal Dunia / Sakit Keras dan hilang kesadaran penuh / Menghilang lebih dari 5 tahun /
Dinyatakan gila secara medis. Dengan alasan tersebut Saya selaku ahli waris mengajukan permohonan
kepada PT. DIGITAL MARKET INDONESIA selaku perusahaan penyedia website Marketcrypto.co.id untuk
Pengalihan akun Pewaris kepada Ahli Waris.
Bersama ini saya lampirkan bukti Surat menyurat dan dokumen resmi yang di perlukan sebagai bahan
pertimbangan dan investigasi serta untuk tujuan verifikasi dari pihak Marketcrypto.co.id, antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KTP/SIM/PASPOR
Kartu Keluarga
Surat Keterangan Kematian
Surat Keterangan Rumah Sakit
Surat Keterangan Gila
Surat Keterangan Orang Hilang
Surat Keterangan Hak Waris/
Ahli Waris
8. Surat Kuasa Pemberian Hak Waris
dari Keluarga
9. Formulir Pengalihan Akun Warisan
10. Akun User Marketcrypto Ahli Waris

Foto Copy
Foto Copy
Foto Copy
Foto Copy
Foto Copy
Foto Copy
Foto Copy

Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada

Asli
Asli
Asli
Asli
Asli
Asli
Asli

Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada
Ada / Tidak Ada

Foto Copy

Ada / Tidak Ada

Asli

Ada / Tidak Ada

Asli
Ada / Tidak Ada

User Name:

*Keterangan : Surat menyurat dan dokumen Asli wajib di lampirkan saat pengajuan untuk tujuan verifikasi
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Pernyataan Ahli Waris
Selaku Ahli Waris Saya menyatakan bahwa :
1. Semua Surat-menyurat dan dokumen yang saya lampirkan termasuk semua data yang tercantum di
dalamnya pada saat pengajuan permohonan pengalihan akun pewaris adalah Asli dan tidak ada terjadi
manipulasi data oleh Saya atau siapun dan pihak manapun.
2. Alasan terhadap kejadian atau peristiwa yang di alami oleh pewaris yang disebutkan di atas adalah
kejadian yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa.
3. Saya selaku Ahli Waris menyadari bahwa hukum waris yang diberlakukan dan di gunakan oleh
penyedia website Marketcrypto.co.id dalam hak Pengalihan akun pewaris kepada ahli Waris mengacu
pada hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia.
4. Saya menjamin bahwa Saya adalah Ahli Waris yang sah dari pewaris dan dapat di akui secara hukum
melalui pembuktian di pengadilan jika di perlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di
negara republik Indonesia.
5. Saya menyatakan bahwa pengajuan yang saya buat termasuk keputusan penunjukan Saya sebagai Ahli
Waris sudah melalui proses musyawarah seluruh anggota keluarga dan Ahli Waris lainnya tanpa
terkecuali dan telah di setuji dan di putuskan secara mufakat.
6. Saya Menjamin bahwa tidak akan ada tuntutan dari siapapun dan atau oleh pihak manapun termasuk
dari pihak keluarga dan ahli waris lainnya di kemudian hari kepada penyedia website
Marketcrypto.co.id terhadap tindakan pengalihan hak dan kewajiban akun pewaris kepada Saya.
7. Saya Menyatakan akan bersikap koperatif dan bersedia mengikuti semua prosedur yang berlaku di
Marketcrypto selama proses pengalihan akun yang Saya ketahui meliputi proses investigasi dan
verifikasi yang ketat dan prosedural selama batas waktu yang tidak ditentukan.
8. Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca, memahami dan setuju terhadap semua isi Syarat dan
Ketentuan Pengguna Layanan yang berlaku di marketcrypto. Dan sebagai pengguna atau calon
pengguna Saya bersedia patuh terhadap semua aturan yang ada.
9. Saya Memahami bahwa tindakan pengalihan akun ini telah di atur dan sesuai dangan Syarat dan
Ketentuan Pengalihan Akun yang berlaku di Marketcrypto sebagaimana tercantum pada halaman
selanjutnya (halaman 3 (tiga) dan 4 (empat)) yang tedapat pada surat permohonan dan pernyataan ini.
Dan Saya menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui semua isi Syarat dan Ketentuan
Pengalihan Akun tersebut.
10. Saya mengerti, memahami dan menyetuji, jika di kemudian hari terjadi cacat hukum terhadap isi
pernyataan ini baik semua ataupun sebagian isi, atau pun atas tindakan pengalihan akun ini, atau
terjadinya pelanggaran isi Sayarat dan Ketentuan Pengalihan Akun, maka saya membebaskan pihak
penyedia website Marketcrypto.co.id untuk mengambil alih kembali akun milik Saya, hingga adanya
keputusan tetap dari pengadilan mengenai hak waris yang sah terhadap akun Pewaris.

Jakarta,……., ………………………….., 20…..
Pemohon sekaligus
Pembuat pernyataan,

Materai 6.000

(…………………………………………………..)
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Syarat dan Ketentuan Pengalihan Akun
1.

Pengalihan akun oleh marketcrypto hanya berlaku untuk alasan memenuhi hak Pewaris akun dan ahli warisnya
atas kepemilikan akun beserta aset digital atau rupiah yang terdapat di dalamnya.

2.

Pengalihan akun hanya dapat di lakukan jika sebelumnya ada permohonan tertulis dari ahli waris pemilik akun
yang di ajukan kepada Marketcrypto dengan mengisi formulir permohonan pengalihan akun oleh ahli waris dan
memenuhi semua syarat, dokumen dan kelengkapan lainnya yang diperlukan sebagaimana di atur dalam Syarat
dan ketentuan pengalihan akun.

3.

Marketcrypto dapat melakukan pengalihan hak dan kewajiban kepemilikan Akun pengguna Marketcrypto yang
selanjutnya di sebut dengan akun pewaris kepada atas nama ahli waris yang di nyatakan berhak melalui
prosedur yang di tetapkan atau melalui keputusan pengadilan yang sah dan bersifat tetap, apabila sepanjang hal
tersebut diketahui tidak termasuk pelanggaran hukum dan dengan memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada
Syarat dan Ketentuan Pengalihan Akun.

4.

Proses pengalihan akun pewaris ke ahli waris dapat di penuhi apabila memiliki atau memuat alasan-alasan yang di
akibatkan oleh kejadian atau peristiwa sebagai berikut :
a) Pemilik akun meninggal dunia, di buktikan dengan surat keterangan kematian resmi dari dinas
kependudukan dan pencatatan sipil daerah setempat, atau;
b) Pemilik akun mengalami sakit keras menahun dan memiliki keterangan resmi dari dokter atau rumah
sakit yang menangani dengan riwayat dan vonis terlampir. Dalam hal ini ahli waris harus memiliki bukti
kuat yang menyatakan dan dapat dibenarkan bahwa pemilik akun telah hilang kesadaran untuk
melakukan aktifitas membuka akun Marketcrypto miliknya, atau;
c) Pemilik akun menghilang selama lebih dari 5 tahun tanpa ada keterangan atau informasi tentang
keberadaan dan di nyatakan telah hilang secara resmi dari pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya,
dan selama waktu tersebut Akun Pewaris di ketahui tidak pernah terdapat aktifitas baik perdagangan,
transaksi deposit dan withdrawal, login/masuk ke akun, atau aktifitas salinnya, atau;
d) Pemilik akun dinyatakan gila dengan keterangan resmi dari pihak rumah sakit jiwa yang menangani.

5.

Ahli waris yang berhak menerima pengalihan hak dan kewajiban akun pewaris adalah ahli waris yang memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a) Untuk kejadian Pemilik akun meninggal dunia, atas nama ahli waris wajib menyertakan bukti berupa
Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atau surat keterangan ahli waris yang telah di tetapkan dan di
keluarkan oleh pengadilan saat pengajuan pengalihan kepemilikan akun ke ahli waris kepada pihak
marketcrypto.
b) Atas nama ahli waris wajib melampirkan dokumen atau keterangan indentitas resmi KTP/SIM/PASPOR
dan Kartu Keluarga yang asli.
c) Atas nama ahli waris wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama dengan pemilik akun pewaris dan
tercatat hubungan keluarga sebagai istri/suami/anak/ibu/ayah.
d) Atas nama ahli waris harus sudah berusia 18 tahun atau lebih dan memiliki Keterangan Identitas resmi
KTP/SIM/PASPOR.
e) Untuk Pemilik akun yang memiliki ahli waris lebih dari 1 (satu) nama yang terdaftar di kartu keluarga
yang sama, harus menyepakati dan menunjuk 1 (satu) nama anggota keluarga sebagai satu-satunya ahli
waris yang berhak penerima pengalihan kepemilikan akun pewaris dengan membuat surat kuasa yang
di tanda tangani oleh masing-masing ahli waris lainnya yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama
dan bermaterai 6.000.
f) Untuk kepentingan tertentu, jika di perlukan Marketcrypto berhak meminta ahli waris melampiran
Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atau surat keterangan ahli waris yang di keluarkan oleh pengadilan
sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses pengalihan kepemilikan akun pewaris kepada ahli
waris.
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6.

Pihak Marketcrypto berhak melakukan proses investigasi maupun memverifikasi atas kebenaran alasan kajadian
dan keaslian berkas atau dokumen yang di ajukan oleh ahli waris, sebelum melakukan pengalihan akun pewaris
ke ahli waris.

7.

Sebagai calon pengguna akun marketcrypto, maka sebelum melakukan pengajuan permohonan pengalihan akun
ahli waris menyatakan telah mengetahui, membaca dan menyetujui semua isi Syarat dan Ketentuan Penggunaan
Layanan
(SKPL)
yang
berlaku
di
Marketcrypto.co.id
yang
terdapat
pada
link
URL
http://wiki.marketcrypto.co.id/syarat-dan-ketentuan-penggunaan-layanan/ dan sepenuhnya memahami dan
menerima semua bentuk resiko ataupun kerugian yang timbul akibat dari aktifitas perdagangan ataupun aktifitas
lainnya yang terjadi di website marketcrypto.co.id sebagaimana telah di jelaskan pada Pemberitahuan dan
Pernyataan Menerima Resiko yang terdapat pada link URL http://wiki.marketcrypto.co.id/pernyataanmenerima-resiko/

8.

Apabila dalam proses pengalihan akun tersebut terdapat biaya-biaya yang di timbulkan, maka biaya-biaya
tersebut sepenuhnya akan di tangggung oleh ahli waris, dan dikategorikan sebagai biaya administrasi.

9.

Ahli Waris menyatakan patuh atas semua isi Syarat dan Ketentuan Pengalihan Akun, dan bersedia bersikap
kooperatif selama proses pengalihan akun di lakukan dalam jangka waktu yang tidak di tentukan.

10. Ahli Waris menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab dan bersedia menerima semua akibat yang dilimpahkan
ke ahli waris jika di kemudian hari terdapat pihak-pihak atau ahli waris lainnya yang melakukan tuntutan atas
tindakan pengalihan akun pewaris.
11. Dalam proses pengalihan akun apabila di setujui Marketcrypto hanya berhak melakukan perubahan pada email
dan nomor HandPhone (nomor HP) yang terdaftar pada Akun Pewaris ke email dan nomor HP Ahli Waris sesuai
dengan yang di buat oleh Ahli Waris pada formulir dan Surat Permohonan Pengalihan Akun saat pengajuan Surat
Permohonan dan Pernyataan Penerima Akun Pewaris. Untuk perubahan data profil dan informasi lainnya terkait
kepemilikan akun selanjutnya dapat di lakukan sendiri oleh Ahli Waris berdasarkan prosedur umum yang berlaku
di Marketcrypto secara online.
12. Marketcrypto berhak melakukan tindakan pemblokiran atau pengambil alihan hak akun pewaris sementara jika di
kemudian hari di temukan adanya pelanggaran baik sebagian ataupun keseluruhan isi Syarat dan Ketentuan
Pengalihan Akun atau untuk tujuan keamanan akun dari tindakan wanprestasi atau cacat hukum hingga adanya
kepastian hukum yang jelas dan tetap terhadap ahli waris yang sah.
13. Marketcrypto terbebas dari prasangka ataupun asumsi atas keberpihakan terhadap salah satu ahli waris tertentu
dan tidak terlibat dalam bentuk apapun baik sebagian maupun sepenuhnya dalam proses penentuan ahli waris
yang berhak sebagai penerima pengalihan akun pewaris.
14. Demi alasan keamanan proses pengajuan permohonan pengalihan akun Marketcrypto hanya dapat di lakukan
secara offline.
15. Dengan menandatangani ini maka Ahli Waris menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat
dan Ketentuan Pengalihan Akun yang berlaku di website marketcrypto.co.id dan semua isi yang memiliki
pengertian secara umum dari setiap kalimat yang terkandung di dalam surat ini, dan bersedia menjamin dan
menanggung semua akibat yang timbul jika adanya tuntutan dalam bentuk apapun dan atau oleh pihak manapun
di kemudian hari.

Jakarta,.........,……………...……..……,20…..
Menyetujui,
Materai 6.000

(.................................................)
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