
Nama (Sesuai KTP) NIK     : 

Nama PT (Khusus PT) NPWP :

Tempat Lahir Tanggal Lahir :

Laki - laki PerempuanJenis Kelamin

Alamat

No RT RW Kel/Desa

Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Status Belum Kawin Kawin Cerai 

Pekerjaan

No. Telepon Rumah Kantor HP

Email 

Client Order Form
No Case ID  Client  (diisi oleh CS)

DATA CLIENT

Catatan :
-  Mohon melakukan reset form (pojok kanan atas) terlebih dahulu sebelum mengisi semua data yang diperlukan. 
- Asli sertifikat dan dokumen pendukung lainnya wajib dibawa dan diserahkan ke kantor Notaris sebagai syarat.
- Apabila ada pembatalan order, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Jangka waktu pengurusan dan biaya bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung perubahan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 
- Syarat dokumen dan data bisa berubah tergantung perubahan dari kebijakan instansi yang terkait.
- Konfirmasi order bukan merupakan opini hukum, sehingga keputusan client dalam melakukan tindakan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Client.

Fee (Rp) 

FEE

SBU/Grouping

(……………………………….)

PPAT-RETAIL 

1. Jenis Proses : 2.

Client Support (CS),  Client,

PERNYATAAN

1. Client menyatakan dan menjamin kebenaran identitas dan dokumen yang diserahkan kepada Notaris.

Tangerang Selatan,

"Dengan mengisi form ini, Client menyatakan bahwa telah membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku".

2. Bila terjadi sengketa sehingga Notaris mendapat panggilan dari yang berwajib sebagai saksi, Client akan dikenai additional fee sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap kali Notaris/PPAT menghadiri panggilan, yang ditagihkan kepada Client.

3. Bila terjadi sengketa dan diputuskan bahwa Notaris wajib memberikan ganti rugi, maka menyimpang dari putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap, Client menyetujui bahwa jumlah ganti rugi yang dibebankan kepada Notaris adalah maksimal 10 kali dari legal fee di luar pajak.

3. Jumlah SHT :Jumlah Sertifikat Tanah : 

4. Proses Ploting : NIB :5. 6.Sudah Belum Sudah Belum

Pembayaran dilakukan di awal dengan cara transfer ke rekening BCA KCU Bintaro No : 6800313366 a.n. PT. Aloysius Property Services.

PROSES YANG DIPILIH

Masa Berlaku SHGB   :

7. Luas Tanah : ≤ 400 m2 401 - 600 m2 601 - 1000 m2  ≥ 1000 m2 8. Validasi : Sudah Belum

Informasi lebih lanjut dapat mengdubungi kami di : clientcare@aloysius-lawoffice.com

Anas90
Group

Anas90
Group

CHRISTINA
Rectangle

Anas90
Rectangle

Aloysius Law Office
Sticky Note
No. Case, ID Client dan SBU/Grouping diisi oleh Staff Client Support Aloysius Law Office.
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Aloysius Law Office
Sticky Note
- Fee akan otomatis terisi apabila Anda sudah melengkapi pertanyaan di atas. 

CHRISTINA
Line

Aloysius Law Office
Sticky Note
Data Client diisi sesuai dengan data pribadi yang namanya akan di cantumkan dalam kuitansi (yang bayar). Apabila Client perorangan maka Nama Perusahaan di kosongkan, begitu juga sebaliknya apabila Client PT maka Nama Orang dan NIK dikosongkan.
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Aloysius Law Office
Sticky Note
Diisi dengan tandatangan Client.
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Aloysius Law Office
Sticky Note
Wajib diisi untuk menyatakan bahwa Anda sudah setuju dengan syarat dan ketentuan dalam form ini.
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Aloysius Law Office
Sticky Note
Diisi dengan memilih Proses apa yang akan dilakukan dan beberapa pertanyaan terkait sertifikat tanah Bapak/Ibu. Apabila mengalami kendala saat pengisian form dapat menghubungi langsung clientcare kami.
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