PERSETUJUAN ATAS SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI SEMESTA ONLINE
Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening (“Perjanjian”) yang telah ditandatangani dan disetujui PT
Semesta Indovest (“Perseroan”) dengan Saya/Kami (‘Nasabah”), dengan ini Nasabah mengajukan transaksi
melalui SEMESTA ONLINE, maka dengan ini Nasabah menyetujui isi Syarat dan Ketentuan yang
tercantum di bawah ini:
1.

Perseroan akan memberikan User ID, Password dan Personal Identification Number (PIN) untuk
selanjutnya ketiganya disebut “Kode Akses” kepada Nasabah untuk menggunakan SEMESTA
ONLINE. Dengan diberikannya Kode Akses oleh Perseroan kepada Nasabah, dengan ini Nasabah
menyatakan bertanggung jawab penuh :
• Untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan Kode Akses
• Menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening Nasabah melalui
Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang
tidak berhak dan kesalahan order
• Atas segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan
Kode Akses.
Nasabah wajib melakukan penggantian Password, dan PIN untuk menjaga keamanan dan
kerahasiaan transaksi, setelah User ID, Password, dan PIN Nasabah terima dari Perseroan.
Nasabah wajib segera memberitahukan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam
jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses.
Atas terjadinya hal-hal tersebut dengan ini Nasabah membebaskan Perseroan dari segala bentuk
tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan.

2.

Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan
atas pengiriman User ID, Password dan Personal Identification Number (PIN) melalui Surat
Eletronik (E-mail) sesuai dengan alamat E-mail yang tercantum dalam Formulir Pembukaan
Rekening atas nama Nasabah.

3.

Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh Perseroan kepada
Nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya Nasabah berjanji untuk menjaga, memelihara dan
mengamankan Kode Akses dengan cara :
•
•

•

Tidak memberitahukan dan/atau memberikan Kode Akses kepada orang lain
Tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi
komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk
diketahui oleh orang lain
Menggunakan Kode Akses dengan hati –hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain.

Dengan ini Nasabah akan membebaskan Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab dan
kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan Kode Akses yang dilakukan pihak yang tidak
berhak.
4.

Saya /Kami tidak dapat melakukan multiple login pada system SEMESTA ONLINE dengan User
ID, Password dan PIN yang sama.

5.

Penyalahgunaan unsur-unsur di dalam SEMESTA ONLINE yang disengaja, termasuk dan tidak
terbatas pada hacking, infiltrasi virus atau kode yang serupa, gangguan atau pemakaian yang
berlebihan atau pemakaian yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan dilarang. Perseroan
berhak untuk menarik kembali Kode Akses, dan mengakhiri semua akses ke SEMESTA ONLINE
dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib.
Paraf_______

6.

Perseroan berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan SEMESTA
ONLINE, apabila Nasabah terbukti melakukan tindakan yang dilarang didalam Pasar Modal.

7.

Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui
SEMESTA ONLINE berdasarkan data yang diterima oleh sistem komputer Perseroan tanpa
memerlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Nasabah dan
Perseroan. Setiap order beli atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order
ID dari Bursa sedangkan order yang telah match akan memperoleh JATS Trade ID.

8.

Perseroan berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan SEMESTA
ONLINE setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk
namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan system, pelanggaran terhadap ketentuan
yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara Perseroan dengan Nasabah dan/atau
penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.

9.

Fasilitas SEMESTA ONLINE yang diberikan oleh Perseroan kepada Nasabah “sebagaimana telah
dibentuk” dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini oleh Nasabah merupakan resiko Nasabah
sendiri. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta, dan pandangan, pendapat rekomendasi
individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas
SEMESTA ONLINE diperoleh dari berbagai sumber, yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat
diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepda
Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu
permintaan dari Perseroan atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek
tertentu pada jumlah tertentu atau semuanya.

10. Nasabah dengan ini membebaskan Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian
dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan
SEMESTA ONLINE yang diakibatkan oleh segala ganguan, penghapusan kesalahan, penundaan
pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau
perusakan, melakukan perubahan atau penggunaan informasi secara tidak sah.
11. Nasabah dengan ini membebaskan Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab atas segala
kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab di luar kendali
Perseroan (peristiwa force major/keadaan memaksa), termasuk namun tidak terbatas atas
pembatasan Pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas
pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan.
12. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya
penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang
bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat
khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya
pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem
(misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan order) termasuk namun tidak terbatas pada
pembatasan akses atau gangguan sistem.
13. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah
baik untuk membeli atau menjual efek yang dihasilkan dari kebutuhan untuk memperoleh
persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab
lain di luar kekuasaan Perseroan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perseroan
hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam masa perubahan pasar
yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Perseroan atas kebijaksanaannya sendiri,
dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.
14. Perseroan akan melaksanakan order beli, bila Nasabah telah menyerahkan jaminan/deposit atau
dana simpanan untuk transaksi efek yang sah dan efektif untuk dipedagangkan pada Bursa Efek.
Paraf_______

15. Nasabah akan membayarkan dana net pembelian saham termasuk perhitungan biaya komisi
transaksi efektif di rekening dana nasabah (RDN) atas nama Nasabah paling lambat hari bursa
T+3 (tiga hari bursa setelah tanggal transaksi beli) pada pukul 09.00 WIB, sebaliknya dalam hal
terjadi transaksi net jual, Perseroan akan membayarkan dana net penjualan saham termasuk
perhitugnan biaya komisi transaksi pada hari bursa T+3 (tiga hari bursa sejak tanggal transaksi net
jual) ke rekening dana nasabah (RDN) atas nama Nasabah. Perseroan akan mengenakan denda
setiap keterlambatan pembayaran yang Nasabah lakukan sebesar 0.1% per hari.
16. Perseroan akan menutup posisi hutang Nasabah selambat-lambatnya T+4 hari bursa setelah
transaksi pembelian dengan cara “Force Selling” saham yang ada tanpa pemberitahuan
sebelumnya serta semua kerugian, biaya komisi dan denda yang timbul akibat transaksi tersebut
sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah untuk melunasinya, jika hasil penjualan tersebut tidak
cukup menutupi kewajiban Nasabah, maka Nasabah wajib melunasi sisa kewajiban tersebut
kepada Perseroan.
17. Biaya penggunaan aplikasi SEMESTA ONLINE akan ditentukan oleh Manajemen Perseroan dan
Perseroan berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini sewaktu-waktu.
18. Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis melalui e-mail kepada Perseroan
setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir Pembukaan
Rekening.
19. Perseroan akan memberikan konfirmasi transaksi pada hari bursa yang sama melalui media
komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut dalam Formulir Pembukaan
Rekening dan Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perseroan
melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi
tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya
serta mengikat bagi Nasabah.
20. Nasabah wajib dengan segera memberitahukan Perseroan, jika dalam jangka waktu T+1 Nasabah
tidak menerima konfirmasi setelah terjadinya transaksi dan apabila tidak menyetujui konfirmasi
yang telah diberikan. Apabila Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut berarti Nasabah telah
menerima konfirmasi tersebut dan bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban dan segala
kerugian, biaya, denda berkenaan dengan hal itu.
21. Perseroan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah
Persetujuan Atas Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan SEMESTA ONLINE ini atau mengubah atau
menghentikan suatu bagian atau fitur SEMESTA ONLINE tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Nasabah.
22. Jika pada Rekening Nasabah tidak ada dana atau efek dan selama 3 bulan tidak ada aktivitas
transaksi, maka Nasabah menyetujui Perseroan melakukan penutupan rekening nasabah secara
langsung tanpa pemberitahuan kepada Nasabah.

23. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Perjanjian
Pembukaan Rekening Efek Nomor ___________ tanggal _____________
Jakarta_______________
Materai 6000

(Nasabah)

