DISCLAIMER PENGGUNAAN SIMAS TRADER
UNTUK TRANSAKSI INTERNET

Dengan bangga kami menyediakan akses untuk menggunakan SIMAS Trader Online Trading Systems
seperti yang tercakup dalam Disclaimer ini. Dengan menggunakan sistem ini, Anda mengakui dan
menyetujui Ketentuan dan Persyaratan berikut ini.
Definisi (Definitions) :
•

“Bursa” dalam Disclaimer ini adalah PT. Bursa Berjangka Jakarta.

•

“Perjanjian” adalah suatu Kontrak Perjanjian Nasabah yang ditandatangani antara Nasabah dan
"Pialang Berjangka" pada saat pembukaan rekening.

•

“Nasabah” adalah pihak yang membuka rekening untuk melakukan transaksi di "Pialang
Berjangka" dan menerima Disclaimer ini untuk mengakses dan menggunakan SIMAS Trader
"Pialang Berjangka" adalah pihak yang menyediakan sistem untuk nasabahnya bertransaksi
melalui internet untuk semua produk yang tersedia di bursa perdagangan berjangka.

•

“Kami”, “Kita” adalah "Pialang Berjangka".

1. Sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan, Nasabah diberikan ijin terbatas, tidak dapat
dipindahtangankan, tidak eksklusif, dan tidak tertunjuk; untuk menggunakan SIMAS Trader.
Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan Simas Trader, kecuali seperti yang disediakan, dan
tidak diperbolehkan untuk reverse engineer, meng-copy, mengubah, menyatakan,
mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, memodifikasi, menjual atau
membatalkan Simas Trader, atau meng-copy bagian manapun, baik secara permanen atau
sementara.
2. "Pialang Berjangka" berhak untuk menentukan instrumen produk yang tersedia untuk
ditransaksikan melalui SIMAS Trader
3. Nasabah menjamin bahwa dirinya mengikatkan diri pada “Ketentuan dan Persyaratan” ini sebagai
pihak yang bersangkutan dan dia bukan berperan sebagai agen (atau perwakilan) dari pihak
ketiga, kecuali dinyatakan sebelumnya kepada kami dalam Perjanjian.
4. Nasabah menerima segala tanggung jawab atas pilihannya dan dalam menggunakan SIMAS
Trader, untuk segala transaksi atau keputusan lain yang dibuat olehnya (termasuk tapi tidak
terbatas kepada, transaksi atau keputusan lainnya yang dibuat oleh karyawannya atau agennya
atas nama nasabah). Nasabah juga berkewajiban untuk pengadaan dan pemeliharaan dengan apa
Nasabah mengakses SIMAS Trader, termasuk dan tidak terbatas pada, komputer pribadi,
modem dan telepon atau jalur akses lainnya
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5. Terdapat resiko dalam transaksi melalui sistem, yang dijalankan melalui komputer dan sistem
telekomunikasi. Akses Nasabah ke SIMAS Trader tidak dapat dijamin dalam segala kondisi
dikarenakan kesalahan dan kerusakan, termasuk dan tidak terbatas pada, kesalahan dalam
program komputer dan sistem telekomunikasi. Kesalahan-kesalahan ini, di antara yang lain, dapat
menyebabkan keterlambatan pelayanan telekomunikasi kepada pengguna, gangguan pelayanan,
ketidakakuratan pada ketentuan pelayanan atau ketidakakuratan secara umum. Oleh karena itu
penggunaan SIMAS Trader oleh Nasabah sepanjang waktu adalah berdasarkan pilihan dan
resiko yang diambil nasabah itu sendiri.

6. Dalam hubungannya dengan SIMAS Trader, "Pialang Berjangka" akan memberikan Login
Name Nasabah atau identitas Nasabah. Nasabah menerima tanggung jawab penuh untuk
penggunaan dan perlindungan terhadap Login Name dan Password –nya. Nasabah menyetujui
"Pialang Berjangka" tidak mungkin mengetahui apabila seseorang selain Nasabah sendiri
mengakses SIMAS Trader dengan menggunakan Login Name dan Password-nya. Dengan
demikian Nasabah berkewajiban untuk memelihara kerahasiaan pengaksesan SIMAS Trader.
"Pialang Berjangka" tidak bertanggung jawab atas penggunaan Login Name dan Password
Nasabah oleh siapapun selain Nasabah, kecuali "Pialang Berjangka" secara langsung dan sengaja
telah memberikan Login Name dan Password tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.
Terkecuali apabila tercantum, Nasabah menyetujui dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
penggunaan Login Name dan Password-nya oleh pihak selain Nasabah.

7. Nasabah menyetujui bahwa dalam penggunaan SIMAS Trader, bersamaan dengan jaringan dan
datanya, adalah atas resiko Nasabah sendiri. Direksi atau staff "Pialang Berjangka" tidak
menjamin SIMAS Trader, bersamaan dengan jaringan dan datanya, terbebas dari gangguan
jaringan atau data, kesalahan atau virus; atau pihak lain juga tidak bisa menjadikan jaminan hasil
yang diperoleh berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan Nasabah menggunakan SIMAS
Trader dan jaringan atau datanya, atau terhadap ketepatan waktu, urutan, keakuratan,
kelengkapan, kehandalan, isi atau penggunaan sistem, jaringan atau data, atau software yang
disediakan sebagai bagian dari sistem. Ketentuan ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh
pemutusan kontrak terhadap seluruh Ketentuan dan Persyaratan yang berlaku
8. "Pialang Berjangka" berhak untuk menghentikan penyediaan atau mengubah sistem atau jaringan,
bila diperlukan setiap saat. "Pialang Berjangka" dapat melakukan hal ini karena satu dan lain hal
disebabkan oleh Nasabah melanggar Ketentuan dan Persyaratan ataupun perjanjian lain antara
"Pialang Berjangka" dan Nasabah, atau "Pialang Berjangka" menganggap hal ini diperlukan
sebagai akibat dari kebijaksanaan bursa. Dikarenakan hal tersebut dan adanya kemungkinan tidak
tersedianya sistem jaringan untuk sementara waktu, Nasabah menyetujui untuk mempunyai cara
alternatif untuk menerima data, menyalurkan amanat dan menerima laporan terjadi tidaknya
transaksi. Nasabah menyetujui bahwa "Pialang Berjangka" tidak mempunyai kewajiban untuk
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melanjutkan layanan dukungan atau menyediakan sistem, jaringan atau data, dalam segala
bentuk, setiap saat.
9. Ketentuan dan Persyaratan ini adalah sebagai pelengkap Kontrak Perjanjian Nasabah dengan
"Pialang Berjangka". Apabila terjadi kontradiksi antara Ketentuan dan Persyaratan dan Kontrak
Perjanjian Nasabah dengan "Pialang Berjangka" yang menyangkut penggunaan SIMAS Trader
oleh Nasabah , maka hal-hal yang tertuang dalam Ketentuan dan Persyaratan yang dipakai.
10. Ketentuan dan Persyaratan ini diatur oleh hukum seperti yang disebutkan dalam Kontrak
Perjanjian Nasabah tanpa ada efek cacat hukum, dan segala perselisihan harus diselesaikan oleh
forum yang disebutkan dalam Kontrak Perjanjian Nasabah.
11. Penjelasan dari Ketentuan dan Persyaratan ini adalah hanya sebagai referensi saja dan bukan
bagian dari Ketentuan dan Persyaratan. Nasabah menyetujui bahwa "Pialang Berjangka" bisa
mengubah Ketentuan dan Persyaratan dengan pemberitahuan kepada Nasabah tidak lebih dari 5
hari kerja lewat media elektronik atau lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal
yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan di atas. Tanpa membeda-bedakan, kami menganggap
kesinambungan penggunaan SIMAS Trader oleh Nasabah sebagai pengakuan resmi dan
penerimaan Nasabah terhadap perubahan yang terjadi. Bila ada kerancuan, Ketentuan dan
Persyaratan versi perubahan yang akan dipakai daripada Ketentuan dan Persyaratan yang lama.
12. "Pialang Berjangka" tidak dapat dipersalahkan bila gagal menunaikan kewajibannya dikarenakan
khusus hal-hal yang di luar kontrol, termasuk takdir Tuhan, kerusuhan warga sipil, pemogokan,
perdebatan buruh, perang, dan aktivitas teroris atau permintaan dari pemerintah/bursa.
13. Nasabah menyetujui bahwa Nasabah tidak dapat menunjuk, memindahtangankan atau membuat
kontrak turunan tentang Ketentuan dan Persyaratan ini atau hak dan kewajiban tersebut di atas
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari "Pialang Berjangka" sebelumnya.

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca, mengerti, dan menerima
“PERNYATAAN ADANYA RISIKO” tersebut di atas
Jakarta, …………………..
Nasabah,

___________________
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