PASAR FISIK KOMODITAS
□ Kantor Pusat – Sona Topas Tower Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav.26, Jakarta 12920
– Telp: 62-21-250 6616, 250 6339 Fax 62-21-2506399

LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
□ Kantor Pusat – Graha Mandiri Lt.3, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310
– Telp: 62-21-3983 3066 Fax 62-21-3983 3715, 3983 3065

Formulir
Pendaftaran Keanggotaan
dan
Pembukaan Rekening Lelang &
Rekening Penjaminan

KELENGKAPAN DOKUMEN
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN
dan
PEMBUKAAN REKENING LELANG & REKENING PENJAMINAN

PERORANGAN

BADAN
USAHA/HUKUM

PERANTARA
PERDAGANGAN
BADAN
USAHA/HUKUM

PEDAGANG
KETERANGAN

1.

Surat Permohonan

√

√

√

2.

Isian

√

√

√

3.

Surat Kuasa Perdagangan

hanya jika
diperlukan

hanya jika
diperlukan

hanya jika
diperlukan

4.

Surat Pernyataan Bebas Tindak Pidana di
Bidang Ekonomi atau Keuangan dan Tidak
Masuk Daftar Hitam Perbankan dan tidak
pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun
terakhir

√

√

√

5.

Surat Pernyataan khusus bagi Perantara
Perdagangan

-

-

√

6.

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

√

√

√

7.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Sistim
Perdagangan Elektronik

√

√

√

8.

Fotocopy Identitas (KTP / Paspor)

√

-

-

9.

Fotocopy Identitas (KTP / Paspor) Pengurus
Badan Usaha/Hukum

-

√

√

10. Fotocopy Akta Pendirian/Anggaran Dasar
Badan Usaha/Hukum beserta perubahannya &
Lembar Pengesahan

-

√

√

11. Fotocopy Surat Keterangan Domisili

-

√

√

12. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

√

√

√

13. Fotocopy Izin Usaha

-

√

√

14. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

-

√

√

15. Surat Referensi Bank

-

-

√

16. Copy Rekening Koran Bank atau Tabungan
Bank 3 (tiga) bulan terakhir

√

√

√

17. Copy Laporan Keuangan Badan Usaha/Hukum
tahun terakhir (diprioritaskan yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik)

-

√

√

1. Form Surat Permohonan
__________, ____________________ 20___
Tempat dan tanggal
Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

: Permohonan menjadi Anggota dan Pembukaan Rekening Lelang & Rekening
Penjaminan:
□ Pedagang Perorangan atau
□ Pedagang berbentuk Badan Usaha / Badan Hukum*

Kepada Yth.
1. PT. iPASAR INDONESIA
Sona Topas Tower Lantai 20
Jl. Jend Sudirman Kav.26,
Jakarta 12920, dan
2. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Graha Mandiri Lt.3,
Jl. Imam Bonjol No. 61,
Jakarta 10310

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasar Fisik Komoditas PT. iPASAR INDONESIA dan
Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero),
khususnya yang mengatur tentang keanggotaan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan untuk
menjadi Anggota Lelang PT. iPASAR INDONESIA dan Anggota Penjaminan PT. KLIRING BERJANGKA
INDONESIA (Persero) sesuai perihal tersebut diatas.
Saya/kami dengan ini bersedia untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan baik
pada saat permohonan ini dibuat atau dimasa yang akan datang.
Terlampir disampaikan Formulir Pendaftaran Keanggotaan dan Pembukaan Rekening Lelang &
Rekening Penjaminan yang telah saya/kami penuhi sesuai persyaratan beserta dokumen pendukungnya.
Demikian permohonan ini saya/kami ajukan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan
terima kasih.

Pemohon

__________________________

__________________________

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.
- *) Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu.

PT. iPASAR INDONESIA, dan
PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero)
FORMULIR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN dan
PEMBUKAAN REKENING LELANG & REKENING PENJAMINAN
(PERORANGAN)
Mohon lengkapi data – data berikut dan menandatangani formulir aplikasi ini. Tanda (*) coret yang tidak perlu
1.

DATA PRIBADI ANGGOTA (APPLICANT)

NO. ANGGOTA LELANG:
NO. ANGGOTA PENJAMINAN:
Status: □ Menikah □ Belum Menikah
Nama Istri / Suami :

Nama Lengkap: Tn / Ny / Ibu / Nona

Base Account Currency: □ IDR
Tempat & Tanggal Lahir

KTP/SIM/Passport No.

Kebangsaan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Alamat Rumah:

Kode Pos:

Durasi tinggal di rumah tersebut:

Kepemilikan: Sendiri / Hipotek / Sewa*

Alamat Surat - Menyurat (jika berbeda dari alamat rumah):

No. Telp Rumah:

No. Telp Kantor:

Kode Pos:

No.Handphone:

No.Fax:

Alamat Email:
Pekerjaan

Pendapatan Tahunan:

Lama Bekerja

Nama Perusahaan dan Alamat

Bergerak Dalam Bidang

□ IDR100,000,000-IDR250,000,000 □ IDR250,000,000-IDR500,000,000
□ Diatas IDR500,000,000

Kekayaan Bersih:

Kekayaan Lancar:

Sumber Dana Diperoleh Dari :
Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

Nomor Rekening Bank

Tipe Rekening Bank

Nomor Anggota Yang Sebelumnya atau Telah Ada:
Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:
Nama:

2.

Alamat:

No. Telp Rumah:

INFORMASI TAMBAHAN ANGGOTA

Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik.

Hubungan dengan anda:

A.

TUJUAN PERDAGANGAN & TOLERANSI RISIKO
1. Keseluruhan tujuan perdagangan
: - Menjaga Modal /Menambah Pendapatan /Pertumbuhan / Spekulasi*
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: - Rendah / Menengah / Tinggi*

B.

C.

PERDAGANGAN UTAMA & LINDUNG NILAI
□ Lindung Nilai (hedging)
□ Konsumsi sendiri

□ Sekuritas/Investasi

□ Lain – lain:

APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELAKUKAN PERDAGANGAN SEBELUMNYA? APAKAH ANDA PERNAH
MENDENGAR DAN MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / FORWARD / FUTURES / LEVERAGED FOREX
TRADING ATAU/ MARGIN TRADING?
□ Tidak □ Ya*
(Jika ya, tolong cantumkan produk apa saja yang pernah Anda jalankan dan lama pengalamannya:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________________
D.

Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) bekerja di bidang Perantara Perdagangan Berjangka, BAPPEBTI,
Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, sebuah perusahaan yang diatur oleh bursa, Bank, Perusahaan asuransi, atau
institusi keuangan lainnya?

□ Tidak □ Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): ………………………
_________________________________________________________________________________________________
E.

Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) berprofesi sebagai pegawai hukum, direksi, atau mengontrol karyawan
di suatu perusahaan atau apakah Anda memiliki saham terbatas?

□ Tidak □ Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): ………………………
_________________________________________________________________________________________________
3.

DEKLARASI, EKSEKUSI, DAN TANDA TANGAN SPESIMEN

Spesimen tanda tangan calon Anggota ada di bawah ini, dari setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai
ketentuan yang berlaku dari perjanjian antara Anggota dengan PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING BERJANGKA
INDONESIA (Persero).
Dalam hal pendaftaran keanggotaan di PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero),
maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang kami buat dengan segala risiko
yang terjadi:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

Bahwa seluruh informasi yang diberikan di dalam lembar aplikasi ini adalah benar dan dapat dipertanggung
jawabkan.
Bahwa calon Anggota sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang
berlaku pada perjanjian ini.
Bahwa calon Anggota wajib memberi informasi tambahan kepada pihak PT. iPASAR INDONESIA dan PT.
KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero) dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk
dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING
BERJANGKA INDONESIA (Persero) dalam hal pendaftaran keanggotaan maupun segala hal yang berhubungan
dengan keanggotaan Anggota baik dalam proses keanggotaan lelang dan keanggotaan penjaminan maupun demi
terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait
dengan kegiatan pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan
dengan hukum.
Tidak akan menggunakan keanggotaan ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan
melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
Saya/kami menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam margin trading. Seluruh keuangan yang
saya/kami keluarkan adalah tanggung jawab saya/kami dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya/kami serta
program pensiun saya/kami.

Spesimen

Tanda Tangan Anggota

(meterai)

_________________________
Tanda Tangan Anggota

_________________________
Nama Anggota
Tanggal:

FORMULIR PENDAFTARAN KEANGGOTAAN dan
PEMBUKAAN REKENING LELANG & REKENING PENJAMINAN
(BADAN USAHA / BADAN HUKUM)
Mohon lengkapi data – data berikut dan menandatangani formulir aplikasi ini. Tanda (*) coret yang tidak perlu
1.

BADAN USAHA / BADAN HUKUM*

NO. ANGGOTA LELANG:
NO. ANGGOTA PENJAMINAN:

Nama Badan Usaha / Badan Hukum*
Base Account Currency: □ IDR
_________________________________________________________________________________________________
Alamat terdaftar (dan Alamat Badan Usaha / Badan Hukum* jika berbeda dari Alamat sebelumnya)

Kode Pos:

_________________________________________________________________________________________________
Alamat surat – menyurat (jika berbeda dengan alamat yang diatas)

Kode Pos:

_________________________________________________________________________________________________
No. Telp Kantor

No. Fax

_________________________________________________________________________________________________
Alamat Email
_________________________________________________________________________________________________
Tanggal Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum* Tempat Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum*

Nomor Registrasi

_________________________________________________________________________________________________
Modal Dasar

Modal Setor

Bergerak dalam bidang usaha

_________________________________________________________________________________________________
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):
________________________________________________________________________________________________
Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

Nomor Rekening Bank

Tipe Rekening Bank

_________________________________________________________________________________________________
Nomor Anggota Yang Sebelumnya atau Telah Ada:
_________________________________________________________________________________________________
Direktur / Partner*

a. Nama _____________________________

Alamat ___________________________________________________

b. Nama _____________________________

Alamat ___________________________________________________

c. Nama _____________________________

Alamat ___________________________________________________

d. Nama _____________________________

Alamat ___________________________________________________

e. Nama _____________________________

Alamat ___________________________________________________

2.

SPESIMEN TANDA TANGAN

Spesimen tanda tangan dari pemegang hak keanggotaan ini berdasarkan persetujuan dari Anggota:

____________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

____________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

___________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

_______________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

____________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

___________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Petunjuk Tanda Tangan
Untuk keanggotaan Badan Usaha / Badan Hukum*: setiap tanda tangan diatas adalah sah dan sesuai syarat & ketentuan yang
berlaku.

3.

INFORMASI TAMBAHAN ANGGOTA

Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik.
A.

TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO

1. Keseluruhan tujuan investasi: - Menjaga Modal /Menambah Pendapatan /Pertumbuhan / Spekulasi*
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: - Rendah / Menengah / Tinggi*
_________________________________________________________________________________________________
B.

PERDAGANGAN UTAMA & LINDUNG NILAI

□ Lindung Nilai (hedging)
□ Konsumsi sendiri
□ Sekuritas/Investasi
□ Lain – lain:
_________________________________________________________________________________________________
C.

APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELAKUKAN PERDAGANGAN SEBELUMNYA? APAKAH ANDA PERNAH
MENDENGAR DAN MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / FORWARD / FUTURES / LEVERAGED FOREX
TRADING ATAU/ MARGIN TRADING?

□ Tidak □ Ya*
(Jika ya, tolong cantumkan produk apa saja yang pernah Anda jalankan dan lama pengalamannya:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________________
4. DEKLARASI, EKSEKUSI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN
Spesimen tanda tangan calon Anggota ada di bawah ini, dari setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai
ketentuan yang berlaku dari perjanjian antara Anggota dengan PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING BERJANGKA
INDONESIA (Persero).
Dalam hal pendaftaran keanggotaan di PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero),
maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang kami buat dengan segala risiko
yang terjadi:
(a)
(b)
(c)

(d)

Bahwa seluruh informasi yang diberikan di dalam lembar aplikasi ini adalah benar dan dapat dipertanggung
jawabkan.
Bahwa calon Anggota sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang
berlaku pada perjanjian ini.
Bahwa calon Anggota wajib memberi informasi tambahan kepada pihak PT. iPASAR INDONESIA dan
PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero) dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk
dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak PT. iPASAR INDONESIA dan PT. KLIRING
BERJANGKA INDONESIA (Persero) dalam hal pendaftaran keanggotaan maupun segala hal yang berhubungan
dengan keanggotaan Anggota baik dalam proses keanggotaan lelang dan keanggotaan penjaminan maupun demi
terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait
dengan kegiatan pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan
dengan hukum.

(e)
(f)

(g)

Tidak akan menggunakan keanggotaan ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan
melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
Saya/kami menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam margin trading. Seluruh keuangan yang
saya/kami keluarkan adalah tanggung jawab saya/kami dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya/kami serta
program pensiun saya/kami.
Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah sah dan memiliki hak untuk mengoperasikan keanggotaannya
dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari ke depan setelah perjanjian ini dikirim kepada Anda.

Direktur / Partner / Pemilik
bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha / Badan Hukum*.

(meterai)

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

__________________________
Nama, Tanda Tangan & Tanggal

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.
- *) Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

SURAT KUASA PERDAGANGAN
PERHATIAN !!!
(1) Surat Kuasa ini dibuat apabila diperlukan oleh Anggota;
(2) Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib iPASAR, seluruh direksi, staft & karyawan dari iPASAR, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, dan Pengelola Gudang dilarang bertindak sebagai kuasa dari Anggota yang bersangkutan.

Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama

:

Alamat
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, atau
2. Nama Badan Usaha/Hukum*:
Alamat

:

Dalam hal ini diwakili oleh ____________________________, selaku ____________________________ dan
_____________________________, selaku ___________________________, dalam jabatannya secara sah
bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha / Badan Hukum* tersebut diatas.
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama

:

No. KTP/SIM/Paspor*

:

Alamat
Pekerjaan/Jabatan

:
:

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
----- K H U S U S ----Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan transaksi perdagangan dengan Rekening Lelang
No._____________
Yang dilakukan melalui PT. iPASAR INDONESIA dalam hal:
1. Menyampaikan amanat jual atau beli dalam perdagangan Forward, perdagangan Spot/Cash dan
perdagangan Negosiasi ke iPASAR-ETS;
2. Menerima konfirmasi transaksi.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
_________, _______________
Tempat dan tanggal
PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

(meterai)

________________________
Tanda tangan & Nama Terang

________________________
Tanda tangan & Nama Terang

________________________
Tanda tangan & Nama Terang

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.
- *) Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

FORM SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama
Alamat

:
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, atau

2. Nama Badan Usaha/Hukum* :
Alamat

:

Dalam hal ini diwakili oleh _________________________________,selaku ___________________dan
__________________________, selaku ________________________________,dalam jabatannya secara sah
Bertindak untuk dan atas nama Badan usaha / Badan Hukum* tersebut diatas.
Adalah Pemohon Pendaftaran Keanggotaan dan Pembukaan Rekening Lelang & Rekening Penjaminan.
Setelah membaca dan mengerti Peraturan Tata Tertib Pasar Fisik Komoditas PT. iPASAR INDONESIA dan
Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero),
dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. Pemohon menyatakan:
a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang ekonomi atau keuangan;
b. Tidak pernah masuk daftar hitam perbankan;
c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Menyetujui dan berjanji untuk mematuhi seluruh Peraturan Tata Tertib Pasar Fisik Komoditas PT. iPASAR
INDONESIA dan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan PT KLIRING BERJANGKA
INDONESIA (Persero) dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan baik pada saat
pernyataan ini dibuat atau dimasa yang akan datang.
3. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pernyataan yang kami buat beserta dokumen
kelengkapannya adalah benar adanya. Apabila ternyata pernyataan tersebut dan dokumen
kelengkapannya tidak benar, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat
hukum yang timbul dari padanya.
……………….,…..………………. 20…..
Tempat dan Tanggal
YANG MENYATAKAN,
(Meterai)
____________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

___________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.
- *) Pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PT. iPASAR INDONESIA
DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO (RISK DISCLOSURE STATEMENT)
Anggota diwajibkan untuk membaca, mengerti, menyetujui, dan menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya
Risiko dimaksud
Pernyataan ini tidak memuat seluruh informasi atas semua risiko dan aspek-aspek penting dalam perdagangan Kontrak
Lelang/komoditas. Dengan pertimbangan risiko yang ada, Anda hanya akan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut
apabila Anda mengerti mengenai perdagangan komoditas dan kontrak-kontrak (dan hal-hal yang berhubungan dengan
kontrak). Anda sebaiknya mempertimbangkan secara seksama apakah melakukan transaksi ini telah sesuai dengan
pengalaman, tujuan, sumber keuangan, dan hal-hal lainnya. Bila mengalami keragu-raguan, anda sebaiknya meminta
nasihat atau pertimbangan professional.
1.

Perdagangan Kontrak Lelang belum tentu layak bagi semua Anggota Lelang.
Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat akibat fluktuasi pergerakan
harga. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Jaminan
Awal) ke Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anda mungkin menderita kerugian seluruh Jaminan Risiko Transaksi yang ditempatkan pada Lembaga Kliring
dan Penjaminan untuk mempertahankan posisi Kontrak Lelang Anda.
Hal ini disebabkan perdagangan Kontrak Lelang sangat dipengaruhi oleh mekanisme leverage, dimana dengan
jumlah Jaminan Awal yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan asset yang bernilai jauh
lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan
Kontrak Lelang.
Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan
pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau
kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.

Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Lelang, Anda dapat merasakan
dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.
Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Lelang akan langsung dikredit atau didebet ke rekening
Anda, paling lambat secara harian.
Apabila fluktuasi pergerakan harga di pasar terhadap Kontrak Lelang menurunkan nilai posisi Anda dalam
Kontrak Lelang, Anda diwajibkan untuk menambah Jaminan Risiko Transaksi untuk pemenuhan kewajiban ke
Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Jaminan Risiko Transaksi yang telah ditetapkan oleh Lembaga
Kliring dan Penjaminan, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit
(jika ada) dalam rekening Anda.
Likuidasi Paksa
Anda memahami bahwa bila dalam kondisi tidak melakukan pembayaran atau penambahan Jaminan Risiko
Transaksi untuk memenuhi kewajiban pada tenggat waktu yang ditetapkan, maka Lembaga Kliring dan
Penjaminan akan me-likuidasi secara paksa Kontrak Lelang yang dimiliki atas rekening tersebut. Lembaga
Kliring dan Penjaminan berhak namun tidak selalu melaksanakan hak untuk likuidasi paksa tersebut pada hari
pertama hak tersebut menjadi efektif. Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak bertanggung jawab terhadap
penurunan harga di pasar terhadap Kontrak Lelang tersebut antara waktu efektif likuidasi paksa dan waktu
pelaksanaan likuidasi paksa yang sebenarnya.

3.

Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko
atas posisi Kontrak Terbuka Beli atau Kontrak Terbuka Jual dengan me-likuidasi posisi tersebut.
Pada umumnya Anda harus melakukan penyerahan fisik atas netto Kontrak Lelang yang masih terbuka (Netto =
Kontrak Terbuka Beli dikurangi Kontrak Terbuka Jual) pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi Kontrak
Lelang yang bersangkutan, namun Anda dapat melakukan transaksi offset jika ingin me-likuidasi posisi Kontrak
Lelang yang masih terbuka tersebut sehingga tidak harus melakukan penyerahan fisik pada saat jatuh tempo
penyelesaian transaksi Kontrak Lelang yang bersangkutan.
Apabila Anda tidak dapat me-likuidasi posisi Kontrak Lelang yang masih terbuka, Anda tidak dapat
merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan
tidak dapat me-likuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan
yang tidak lazim pada Kontrak Lelang atau subyek Kontrak Lelang, terjadi kerusakan sistem pada iPASAR-ETS,
atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut,
Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

4.

Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Lelang dengan penyerahan fisik dari “subyek
Kontrak Lelang”.
Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Lelang sampai hari perdagangan terakhir
berdasarkan tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi Kontrak Lelang, Anda akan diwajibkan menyerahkan
atau menerima penyerahan “subyek Kontrak Lelang”, yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya.
Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Lelang dengan Kontrak Lelang lainnya atau suatu
pasar fisik komoditas dengan pasar fisik komoditas lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai
penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Lelang.

Penjualan Paksa (Force Sell)
Anda memahami bahwa bila dalam kondisi tidak melakukan pembayaran atas transaksi pembelian Kontrak
Lelang pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi Kontrak Lelang yang bersangkutan, maka Lembaga
Kliring dan Penjaminan akan menjual secara paksa Kontrak Lelang / komoditas yang dimiliki atas rekening
tersebut. Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak namun tidak selalu melaksanakan hak untuk penjualan paksa
tersebut pada hari pertama hak tersebut menjadi efektif. Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak bertanggung
jawab terhadap penurunan harga di pasar terhadap Kontrak Lelang / komoditas tersebut antara waktu efektif
penjualan paksa dan waktu pelaksanaan penjualan paksa yang sebenarnya
Pembelian Paksa (Buying-in)
Sebelum melakukan transaksi untuk penjualan Kontrak Lelang, Anggota meyakinkan bahwa komoditas yang
bersangkutan tersedia untuk diserahkan pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi yang bersangkutan.
Bila penyerahan komoditas tersebut tidak dilakukan pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi, Lembaga
Kliring dan Penjaminan mempunyai hak untuk membeli komoditas tersebut di pasar dan membebankan
kelebihan biaya apapun yang terjadi dalam rangka penyelesaian transaksi tersebut kepada Anggota. Lembaga
Kliring dan Penjaminan tidak bertanggung jawab kepada Anggota atas segala kerugian yang terjadi pada pihak
Anggota sebagai hasil dari kenaikan harga komoditas yang bersangkutan di pasar saat terjadi proses
penyelesaian transaksi dan saat pelaksanaan pembelian paksa yang sebenarnya.
5.

Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistim
Sebagaimana yang terjadi pada setiap sistim perdagangan elektronik yang ditunjang oleh sistim komputer, anda
dapat menderita kerugian jika amanat/order untuk melaksanakan transaksi Kontrak Lelang tidak dapat dilakukan
karena kegagalan sistim perdagangan elektronik iPASAR-ETS.
Bila melakukan transaksi secara elektronik, Anda akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan rangkaian
sistim termasuk kegagalan perangkat keras (hardware) dan lunak (software). Akibat kegagalan tersebut
menyebabkan amanat/order Anda tidak terlaksanakan sesuai dengan perintah atau tidak dilaksanakan sama
sekali.

6.

Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Lelang dan produk lainnya memiliki risiko khusus
Pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Lelang yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan
dari perubahan harga pada hari tersebut (“day traders”) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah
biaya transaksi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (“exposure to leverage”), dan persaingan dengan
pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum
melakukan perdagangan harian (“day trading”).

7.

Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Lelang dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk
membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu
saja.
Amanat/order bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak
memungkinkan me-likuidasi Kontrak Lelang yang masih terbuka tersebut.
PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.”

________,____________________ 20___
Tempat dan tanggal
ANGGOTA
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO

YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO

______________________________
Nama Jelas dan Tanda Tangan

____________________________

_______________________________

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Mengetahui,
PT. iPASAR INDONESIA

____________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan
- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.

PT. iPASAR INDONESIA
SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU
UNTUK
PENGGUNAAN SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK

1.

LISENSI DAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN
Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan dimana kami, HDB akan mengijinkan anda untuk memiliki akses ke
satu atau lebih terminal, termasuk terminal akses melalui internet browser/aplikasi, untuk transmisi order secara
elektronik atas rekening anda yang ada pada kami. Perjanjian ini juga menetapkan syarat dan ketentuan yang
mengijinkan anda secara elektronik untuk memonitor aktivitas dan posisi pada rekening anda (selanjutnya, servis).
Servis adalah servis milik kami yang ditawarkan oleh kami atau sistem pihak ketiga yang ditawarkan oleh Pialang
lain, vendor atau bursa. Untuk tujuan perjanjian ini, pengertian servis meliputi semua software dan komunikasi
yang saling berhubungan. Dengan perjanjian ini, yang mana kami menyediakan software untuk servis, kami
mengizinkan anda untuk menggunakan software tersebut dengan lisensi tidak khusus (non-exclusive) dan tidak
dapat dipindah tangankan (non-transferable) dengan mengikuti syarat tersebut dibawah ini. Anda hanya diizinkan
untuk menggunakan software/servis hanya untuk kepentingan internal sendiri. Baik software maupun servis tidak
boleh digunakan untuk kepentingan pihak ketiga atau lainnya. Tidak ada satupun dalam perjanjian ini yang
merubah atau memodifikasi syarat atau ketentuan yang telah ada di semua perjanjian lainnya antara kita.
Penggunaan servis akan mengikuti petunjuk dalam user-manual atau petunjuk lainnya yang dari waktu-kewaktu
kami berlakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi untuk perangkat keras (hardware), perangkat
lunak (software), interface, telekomunikasi dan protocol security.
Hubungan anda dengan kami, pengoperasian semua rekening, syarat atas semua servis dan fasilitas (termasuk
servis dan semua perangkat lunak), dan pelaksanaan atas semua order akan mengikuti hukum yang berlaku dari
waktu kewaktu. Anda dengan ini menyetujui untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh kami untuk
melakukan sesuatu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.

AKSES
Dalam hal akses tersebut disediakan oleh kami, pihak kami akan memberikan akses kedalam servis. Bila servis
disediakan oleh pihak ketiga anda mungkin membutuhkan tambahan perjanjian untuk meng-akses servis tersebut.
Jika tidak disediakan, servis hanya bisa digunakan untuk men-transmit, menerima konfirmasi pelaksanaan order,
dan untuk memonitor aktivitas dan posisi keuangan dalam rekening yang ada pada kami, sesuai dengan kondisi
pasar yang ada saat itu dan peraturan yang berlaku. Kami memperbolehkan anda untuk akses dan
mempergunakannya sesuai dengan prosedur guna melindungi akses dari pihak yang tidak berwenang ke servis,
dan karena oleh akibat apapun anda menyetujui semua kewajiban keuangan atas transaksi yang dilakukan melalui
servis tersebut.

3.

PENGGUNAAN PASSWORD
Anda mengetahui, mewakili dan menjamin bahwa : (a) anda telah menerima nomor atau kode lainnya yang
memberikan akses ke servis (Password); (b) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas Password tersebut (c)
anda adalah pemilik tunggal dan ekskusif atas semua nomor pengenal atau kode lainnya yang memberikan akses
ke servis melalui pelayanan online computer (ID) dan (d) anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan
dan perlindungan atas Password dan ID dari segala jenis transaksi yang terjadi pada rekening yang telah dibuka
dan di akses melalui Password atau ID tersebut.
Anda akan terikat secara hukum atas semua order elektronik yang di-entry dan akses atas rekening dengan pihak
kami pada saat setelah memasukkan (log-in) Password yang diminta dan ID. Anda mengetahui, mewakili,
menjamin dan menyetujui bahwa setiap orang lain yang memiliki kontrol atas Password atau ID tersebut adalah
orang yang berhak untuk mewakili anda, mempunyai kuasa dan wewenang yang mengikat anda secara hukum.
Penerimaan tersebut (log-in) dianggap berlaku sama dengan persetujuan dengan tanda-tangan tertulis secara
manual walaupun ditulis dan diterima secara elektronik. Sistem elektronik atau sistem lainnya milik kami yang
mencatat atau menyimpan copy perjanjian-perjanjian yang disimpan secara elektronik dianggap benar, komplit,
sah berlaku, otentik dan diperlakukan sebagai dokumen perjanjian. Pencatatan elektronik kami atas tanggal pada
saat anda menerima perjanjian tersebut adalah merupakan bukti yang lengkap sebagai pemberlakuan tanggal
efektif.

4.

JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB
Anda bertanggung jawab untuk memonitor aktifitas rekening anda tersebut. Anda akan secepatnya
memberitahukan kepada kami secara tertulis bila anda menyadari hal-hal berikut:
(a) Kehilangan, kecurian atau penggunaan Password dan ID tanpa otorisasi anda, atau (b) Kegagalan untuk
menerima pesan yang menyatakan bahwa order diterima dan /atau dieksekusi, atau (c) Kesalahan saat menerima
konfirmasi atas order yang di eksekusi, atau (d) Kesalahan konfirmasi atas order dan/ atau eksekusi yang tidak
anda lakukan, atau (e) Ketidak akuratan informasi dalam saldo rekening, posisi, sejarah transaksi. Dalam hal
bahwa (a) terjadi, maka akses ke dalam servis kemungkinan dihentikan sementara untuk waktu tertentu sampai ID
baru dan/ atau Password baru diterbitkan selanjutnya.
Servis disediakan seperti “apa adanya” dan kami tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan jaminan
sehubungan dengan penggunaan, kondisi atau operasi dari servis tersebut. Kami juga tidak menjamin servis yang
disediakan oleh pihak ketiga manapun yang mungkin menyediakan sebagian atau seluruh servis serta isinya
(content) atau menawarkan servis lainnya. Kami tidak menjamin bahwa akses untuk atau penggunaan servis tidak

akan ter-interupsi atau bebas dari gangguan atau servis tersebut akan memenuhi kriteria, kemampuan atau
kualitas tertentu.
Dalam keadaan apapun, termasuk kelalaian baik langsung ataupun tidak langsung, kegagalan atau kerusakan
akibat dari penggunaaan atau ketidakmampuan penggunaan servis atau dari pelanggaran atas setiap jaminan,
termasuk tetapi tidak terbatas kerugian maupun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka
pihak kami hanya bertanggung jawab secara terbatas pada sejumlah uang yang sebanding dengan uang yang
anda bayarkan kepada kami untuk akses servis.
Anda dengan ini menyetujui bahwa atas penggunaan servis adalah menjadi risiko anda sendiri. Disimpulkan anda
bertanggung jawab penuh dan menerima risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penggunanan servis, sehingga baik
kami maupun seluruh direktur, pejabat, karyawan dan agen, tidak menjamin bahwa servis tidak akan ter-interupsi
atau bebas dari kesalahan atau kekurangan apapun.
Kami tidak bertanggung jawab dalam segala hal kepada anda atau pihak lain untuk: (a) Ketidak-tepatan,
kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan atas (i) data-data, informasi atau pesan, atau (ii) transmisi atau
pengiriman semua data tersebut, informasi atau pesan; atau (b) semua kerugian atau kerusakan yang terjadi atas
(i) ketidak-tepatan, kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan, (ii) ketidak-mampuan untuk melaksanakan, atau (iii)
interupsi atas semua data, informasi atau pesan, terjadi apakah karena kelalaian atau tidak dilakukan atau dalam
keadaan force majeure (misal banjir, kondisi iklim tertentu, gempa bumi atau keadaan karena kekuasaan Tuhan,
kebakaran, perang, kehancuran, huru hara, masalah buruh, kecelakaan, aksi pemerintah, kegagalan komunikasi
atau pemadaman listrik atau kesalahan hardware & software) atau sebab lainnya, didalam atau diluar kontrol kami.
Kami tidak dianggap telah menerima segala jenis order atau transmisi komunikasi secara elektronik dari anda
sampai kami mengetahui dengan pasti semua order atau komunikasi tersebut. Persyaratan yang terdapat dalam
konfirmasi yang diterbitkan kepada anda melalui servis akan dapat dirubah atau dikoreksi sesuai data transaksi
yang disediakan atau diberikan kepada kami oleh bursa atau pasar dimana transaksi tersebut dilakukan.
5.

PENJELASAN
Anda mengetahui dari waktu-kewaktu, dan dengan berbagai alasan, servis mungkin tidak dapat dioperasikan atau
mungkin tidak tersedia untuk digunakan sehubungan dengan pemeliharaan, kerusakan perangkat keras,
kerusakan perangkat lunak, gangguan servis atau transmisi atau oleh sebab-sebab lain, maka anda membebaskan
kami dari segala kewajiban akibat ketidaktersediaan servis. Anda mengetahui bahwa anda mempunyai pengaturan
alternatif yang akan tetap ada untuk transmisi dan eksekusi atas order anda, dengan telepon atau faksimili, pada
saat ketidaktersediaan servis.
Anda menjelaskan dan menjamin bahwa anda sepenuhnya sah bertindak atas perjanjian ini dan tidak sedang
dalam keadaan tidak berwenang atau tidak diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan transaksi ini, dan selalu
harus tetap mengikuti semua hokum dan peraturan yang berlaku.
Anda menerima dan mengetahui fakta bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang terdapat dalam informasi dan
laporan tersedia dari dan disebarkan oleh servis dan juga servis itu sendiri, adalah ekslusif milik kami atau pihak
ketiga penyedia lainnya, anda (atau pihak ketiga lainnya) selanjutnya menyetujui untuk tidak melakukan hal-hal
yang akan melanggar atau merusak hak kekayaan intelektual tersebut dan akan mengambil langkah yang
diperlukan untuk melindungi hak tersebut.
Anda tidak akan (dan seharusnya tidak mengijinkan pihak ketiga lainnya untuk) meng-copy, menggunakan, menganalisa, merubah, merubah susunan (decompile), merubah bentuk (disassemble), reverse engineer,
menterjemahkan atau menukar segala jenis perangkat lunak yang disediakan sehubungan dengan penggunaan
servis atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut kepada pihak ketiga lainnya.

6.

TERMINASI AKSES AND LISENSI
Kami diperbolehkan, secara sepihak setiap waktu, mengakhiri (terminasi) atau membatasi akses anda atas servis,
dan boleh mengakhiri perjanjian ini setiap waktu. Setelah pengakhiran, semua lisensi software yang diberikan
kepada anda secara otomatis akan berakhir, dan anda akan mengembalikan secara cepat semua hardware,
software, manual atau semua bagian yang disediakan kepada anda sehubungan dengan akses servis. Anda tetap
bertanggung jawab untuk pembayaran atas semua pembebanan yang terjadi sebelum pengakhiran tersebut
berlaku. Setelah pengakhiran perjanjian ini, anda sebaiknya menghapus semua informasi yang ada sehubungan
dengan servis dan bila diminta, menyediakan kami dengan bukti tertulis atas penghapusan tersebut.

7.

GANTI RUGI
Anda setuju untuk melindungi dan membebaskan kami dari semua klaim, tuntutan-tuntutan, gugatan hukum dan
aksi aksi atas semua kerugian yang menimpa anda (langsung, tidak langsung atau lainnya), kewajiban, biaya-biaya
(termasuk biaya pengacara dan biaya penggantiannya), pembayaran ganti rugi, yang terjadi atau dialami oleh kami
yang diakibatkan dari atau berhubungan dengan penggunaan anda atas servis atau transaksi-transaksi oleh anda.

8.

LAIN-LAIN
(a) Anda tidak diperbolehkan untuk merubah perjanjian ini. Namun kami boleh merubah perjanjian ini dengan
memberitahukan kepada anda (termasuk melalui pengiriman elektronik), atau apabila perjanjian ini ditampilkan
atau merupakan bagian dari website perusahaan, maka dengan mencantumkan perubahan tersebut pada website
dianggap telah memberitahukan kepada anda. Dengan menggunakan secara terus menerus servis yang ada,
maka anda setuju atas semua perubahan pada perjanjian ini. (b) Tidak satupun dalam perjanjian ini yang dapat

dianggap merubah hak dan kewajiban pihak tertentu berdasarkan perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan
perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda. Bila terjadi konflik atau ketidak-konsistenan antara perjanjian ini
dan perjanjian lainnya, maka perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami
dengan anda tetap sah digunakan. (c) Perjanjian ini harus mengikuti peraturan-peraturan di Indonesia tanpa
melanggar aturan-aturan pokok.

_______,______________________20____
Tempat dan tanggal:

MENERIMA DAN MENYETUJUI:

__________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

__________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.

KONFIRMASI ELEKTRONIK
Untuk efisiensi, anda mungkin berkeinginan untuk memperoleh Trade Confirmation dan Settlement Confirmation dalam
bentuk surat elektronik (electronic mail) yang mana dapat lebih cepat daripada statement tersebut dikirimkan melalui pos
atau faksimili. Kita saat ini dapat mendistribusikan statement atas aktivitas rekening anda dengan surat elektronik, bila
anda menyetujuinya, silahkan untuk menanda-tangani persetujuannya dibawah ini, sehingga untuk periode satu tahun
kedepan dan seterusnya anda bersedia untuk menerima statement atas aktivitas rekening melalui surat elektronik kecuali
anda menarik kembali persetujuan tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum efektif.
Persyaratan lainnya:
(a) Bahwa sesuai dengan peraturan, pendistribusian Trade Confirmation dan Settlement Confirmation wajib dalam
bentuk hardcopy, oleh karena itu dengan persetujuan anda, maka anda setuju untuk menerima Statement of
Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail) dan membebaskan kami dari
kewajiban untuk memberikannya dalam bentuk hardcopy.
(b) Pendistribusian Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail)
diatas tetap mengikuti syarat dan ketentuan umum pihak kami yang telah anda setujui, dan dianggap sebagai
pernyataan atau konfirmasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saya/ kami setuju dengan pernyataan diatas.

__________,_________________20_____
Tempat dan tanggal:

MENERIMA DAN MENYETUJUI:

________________________
Nama, Jabatan , Tanda Tangan

___________________________
Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Ditujukan kepada: PT. iPASAR INDONESIA

- Khusus Badan Usaha / Badan Hukum dipersyaratkan adanya cap stempel Badan Usaha / Badan Hukum tersebut.

FOR OFFICIAL USE
________________: ____________________

___________________: _______________________

________________: _____________________

___________________: _________________________

________________: _____________________

___________________: _________________________

Date

Remark
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