TERMS OF BUSINESS

7
Global Kapital Investama Berjangka, Multivision Tower
Lt. 20,Jl. Kuningan Mulia Lot 9B - Jakarta Selatan 12980

www.gkinvest.co.id

T: +6221 22837975
F: +6221 22837976

www.gkinvest.co.id
contact@gkinvest.co.id

Resmi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi. Nomor registrasi BAPPEBTI : No. 824/BAPPEBTI/SI/II/2005.

1. PERINGATAN RISIKO
Perdagangan dengan margin memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk modal Anda, dan Anda bisa kehilangan lebih dari
deposit awal Anda. Silakan melihat dokumen pemeberitahuan adanya risiko dari kami sebelum membuka Akun Trading
dengan kami.
a. Foreign Exchange, Contracts for Differencemerupakan produk transaksi degan margin. Oleh karena itu mereka memiliki
tingkat resiko yang tinggi dibandingkan dengan investasi lain dan dengan demikian Anda dapat dengan cepat kehilangan
lebih dari investasi awal Anda. Hal ini memiliki kekuatan hukum di bawah pengawasan BAPPEBTI.
b. Margin trading adalah transaksi pada pergerakan harga produk. Settle berdasarkan pada perbedaan antara harga open
dan harga close trading. Mereka bisa settle di mata uang selain mata uang dasar Anda dan oleh karena itu, keuntungan
atau kerugian bisa bergantung pada fluktuasi valuta asing.
c. Anda sebaiknya tidak bertansaksi margin kecuali Anda sepenuhnya memahami semua risiko yang ada dan bahwa Anda
memiliki sumber daya yang cukup. Namun demikian ada kemungkinan terjadi gerakan yang merugikan di harga yang
membuat Anda memenuhi kewajiban keuangan yang dibutuhkan sehubungan dengan pembayaran dan kerugian margin.
d. Margin trading adalah leverage trading yang memungkinkan 'gearing' yang berarti bahwa Anda dapat menempatkan
transaksi yang besar dengan hanya memasang sejumlah kecil uang sebagai margin. Jika harga bergerak menguntungkan
maka akan cepat meningkatkan profit Anda. Tetapi bahkan gerakan kecil dalam harga melawan posisi Anda dapat
menyebabkan kerugian yang cukup besar dan Anda mungkin diminta untuk deposit margin tambahan segera untuk
menjaga open trade. Anda bertanggung jawab untuk ini dan untuk setiap kerugian yang mungkin terjadi jika posisi Anda
ditutup. Potensi kerugian, atau keuntungan, untuk produk margin trading bisa saja tak terbatas dan ini harus selalu
dipertimbangkan oleh Anda ketika membuat keputusan transaksi.
e. Tidak semua transaksi dapat dibuka atau ditutup 24 jam sehari. Akan tergantung pada open dan close pasar. Ini dapat
dilihat di Market Information Sheets (MIS) yang tersedia secara online dan selalu kami berusaha perbaharui, tanpa ada
kewajiban atau tanggung jawab kami untuk melakukan ataupun untuk akurasinya. Misalnya libur nasional dan perubahan
musim akan mempengaruhi waktu ketika Anda trading. Juga pasar dapat ditangguhkan untuk berbagai alasan dan selama
waktu ini Anda tidak dapat melakukan transaksi.
f. Anda menempatkan transaksi pada harga kami dan bukan di bursa. Tergantung pada pasar, harga kami biasanya akan
didasarkan pada harga bursa tetapi dapat berfluktuasi jauh dari harga yang mendasari karena berbagai alasan. Semua
open posisi hanya dapat ditutup dan settle dengan kami.
g. GKInvest akan menyimpan dana nasabah dalam rekening segregated. Tetapi bahkan dalam rekening segregated Anda
mungkin tidak terlindungi sepenuhnya. Semua dana klien tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan
berada di bawah pengawasan BAPPEBTI. (Lihat Deposits / Withdrawals / Balances).
h. Jika Anda berada dalam keraguan apapun tentang aspek risiko yang terlibat dalam FX dan CFD maka kami sarankan Anda
mencari saran atau bantuan profesional yang independen sebelum melanjutkan.
i. Jika Anda mempertimbangkan perdagangan saham di sebuah perusahaan tempat Anda bekerja maka Anda harus mencari
nasihat hukum terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Anda tidak melanggar peraturan apapun.
j. Margin trading tidak selalu dirancang untuk menggantikan metode investasi tradisional ataupun yang sudah ada maka
oleh karena itu tidak cocok untuk semua orang.

2. PENGANTAR
a. Global Kapital Investama Berjangka dengan merk dagang GKINVEST, disahkan di bawah pengawasan BAPPEBTI(BADAN
PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI), beralamat di Multivision Tower Lt. 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B Jakarta Selatan 12980.
b. Ketentuan bisnis ini mencakup Valuta Asing (FX), Contracts for Difference (CFD) dan produk Perdagangan Berjangka
lainnya. Anda setuju untuk diikat oleh perjanjian-perjanjian ini yang berkaitan dengan jenis akunatau produk yang Anda
pilih.
c. Ketentuan bisnis ini menetapkan perjanjian antara kami dan klien atau pelanggan dan harus dibaca dengan cermat. JIKA
Anda telah membuka akun di GKINVEST maka Anda telah secara otomatis menerima ketentuan Bisnis ini dan setiap
pembaruan yang akan datang.
d. Ketentuan bisnis ini tidak mempengaruhi hak hukum Anda dan tidak membatasi kewajiban Anda kepada Anda
berdasarkan Undang-undang perdagangan berjangka atau peraturan lain yang diberlakukan kepada kami.
e. Jika ada bagian dari perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan maka sisa dari perjanjian ini akan
tetap berlaku.
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f. Ketentuan Bisnis ini akan dianggap sebagai yang terbaru akan mulai berlaku ketika kami membuka akun atau akun untuk
Anda, atau ketika kami memberi tahu Anda tentang persyaratan bisnis baru ini yang mulai berlaku dari versi sebelumnya.
g. Ketentuan Bisnis ini berlaku untuk semua trading yang sudah ada, dan jika memungkinkan kami akan memberi Anda
setidaknya 10 hari kerja pemberitahuan jika ada perubahan besar yang berlaku. Ini mungkin secara tertulis, email,
pemberitahuan di situs web atau melalui cara lain yang dianggap sesuai oleh GKINVEST.
h. Ini mungkin tidak termasuk persyaratan margin atau spread yang dapat berubah dengan cepat karena perkembangan
pasar. Juga pasar tertentu dapat ditangguhkan atau kami dapat menghentikan perdagangan beberapa pasar yang kami
tidak akan bertanggung jawab.
i. Kata 'Trading', 'Perdagangan'dan 'Spekulasi' semuanya digunakan secara bergantian dalam ketentuan bisnis ini.
j. Setelah Anda menerima persyaratan bisnis ini dan penerimaan kami terhadap Anda sebagai klien, Anda menjamin kepada
GKINVEST bahwa setiap trading yang Anda lakukan dengan kami, Anda melakukannya secara langsung dengan kami
sesuai dengan persyaratan bisnis ini.
k. Sebagai klien GKINVEST, Anda juga hanya melakukan trading jika:
a. Anda tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia.
b. Anda berusia di atas 21 tahun.
c. Anda tidak bangkrut atau melalui proses kebangkrutan atau tunduk pada peraturan hukum apa pun yang dapat
mencegah Anda untuk mematuhi persyaratan bisnis ini.
d. Informasi pribadi Anda yang kami miliki adalah informasi terbaru.
Jika Anda melakukan trading saat melanggar salah satu dari hal di atas, maka Anda masih akan bertanggung jawab dan
memiliki kewajiban atas semua trading dan transaksi serta keuntungan atau kerugian yang terkait.
Kami tidak akan bertanggung jawab atas akibat dari perjanjian lain yang dibuat oleh Anda dengan karyawan/staf Kami, selain
perjanjian resmi yang telah diatur dalam peraturan/ketentuan Perdagangan Berjangka.

3. DEFINITIONS
GKINVEST = Global Kapital Investama Berjangka
SL = Stop Loss.
Bid = Harga yang bisa Anda jual.
Offer = Harga yang dapat Anda beli.
TP = Take Profit.
Limit Order = Pesanan untuk membeli di bawah harga saat ini atau menjual di atas harga saat ini.
FX = Foreign Exchange.
ITP = Internet Trading Platform.
CFD = Contract for Difference.
MIS = Market Information Sheets.
P+L = Profit and/or loss.
Tic / Pip / Point = The minimum increment movement of the price which you are trading or transaksi on which are shown on
the MIS.
Spread = Selisih harga jual dan harga beli
Slippage = Perbedaan antara tingkat pesanan dan tingkat eksekusi
Gapping = Ketika harga pasar melompat.
Margin Call = Ketika Anda kehabisan dana di akun Anda dan diminta lebih banyak dana untuk menghentikan posisi Anda
dari penutupan. (Di mana saldo kas Anda tidak mencakup kebutuhan Business Day = Hari kerja, tidak termasuk akhir pekan
dan beberapa hari libur umum.

2
Global Kapital Investama Berjangka, Multivision Tower
Lt. 20,Jl. Kuningan Mulia Lot 9B - Jakarta Selatan 12980

T: +6221 22837975
F: +6221 22837976

www.gkinvest.co.id
contact@gkinvest.co.id

Resmi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi. Nomor registrasi BAPPEBTI : No. 824/BAPPEBTI/SI/II/2005.

4. HUKUM DAN JURISDIKSI
a. Ketentuan bisnis ini berlaku untuk semua perdagangan, atau transaksi apa pun yang dilakukan bersama kami, dan diatur
oleh hukum di Indonesia.
b. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh Anda, GKINVEST, dan semua anak perusahaannya, berhak untuk mengajukan tuntutan
terhadap Anda di pengadilan lain di jurisdiksi lain mana pun yang diizinkan oleh hukum jika dianggap layak oleh kami
untuk melakukannya terlepas tempat Anda berdomisili saat akun dibuka, atau ketika perdagangan dilakukan.
c. Untuk menghindari keraguan, semua klien Korporat dan Institusional akan diklasifikasikan sebagai Klien berbeda dengan
persyaratan yang berbeda pula, sesuai dengan peraturan/ketentuan Perdagangan Berjangka di Indonesia.
d. Anda akan bertanggung jawab atas dan sepenuhnya mengganti kerugian GKINVEST untuk semua biaya, kerusakan, dan
biaya hukum lainnya yang mungkin kami tanggung karena Anda melanggar persyaratan bisnis ini, atau tindakan lalai
lainnya yang dilakukan oleh Anda.
e. Jumlah tanggung jawab maksimum yang akan ditanggung oleh GKINVEST sehubungan dengan kerugian finansial yang
Anda alami akan setara dengan persyaratan margin awal untuk perdagangan atau transaksi itu.
f. Terjemahan apa pun dari Ketentuan Bisnis ini hanya untuk kenyamanan Anda. Meskipun kami telah berupaya untuk
menerjemahkannya dengan benar, kami tidak dapat menjamin keakuratannya. Jika Ketentuan Bisnis ini telah diterjemahkan
ke bahasa lain, maka ini adalah Ketentuan Bisnis asli, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yang dianggap mengikat secara
hukum.

5. AKUN DEMO
Akun demo akan dinonaktifkan setelah 30 hari akun demo aktif
Dengan akun demo GKINVEST atau akun virtual, Anda tidak trading dengan uang real. Setiap uang yang Anda hasilkan atau
hilang adalah fiktif dan tidak dapat ditransfer ke akun real Anda, diuangkan atau ditarik dengan cara apa pun. Akun demo
adalah murni untuk latihan dan untuk tujuan demo saja, dan berisi sedikit pilihan pasar yang kami tawarkan. Keuntungan atau
kerugian yang terjadi saat trading di akun demo tidak selalu mencerminkan apa yang mungkin Anda raih saat trading di akun
real. Foreign Exchange, Contracts for Difference dengan GKInvest merupakan produk margin trading. Oleh karena itu mereka
bersifat memiliki tingkat resiko yang tinggi dibandingkan dengan investasi lain dan dengan demikian Anda dapat dengan
cepat kehilangan lebih dari investasi awal Anda.
Sementara ketika akun Demo direplikasi menjadi akun live, ini mungkin tidak selalu sama karena berbagai faktor
memengaruhinya.

6. AKUN
a. GKINVEST dapat menolak aplikasi Anda untuk membuka akun karena alasan apa pun dan tidak berkewajiban untuk
memberikan alasan apa pun.
b. Anda memiliki satu perjanjian antara GKINVEST dan Anda yang mencakup semua akun yang dapat Anda miliki bersama
kami walaupun mereka berada dalam kelas aset yang berbeda (yaitu FX dan CFD).
c. Dalam hal ini kami menggunakan hak kami berdasarkan perjanjian ini untuk menutup semua, atau beberapa, dari posisi
Anda dan membatalkan pesanan yang tertunda dan / atau untuk menutup akun Anda, kami memiliki hak mutlak untuk
mengkonsolidasikan saldo kas yang ada di salah satu akun yang Anda miliki dengan GKINVEST.
Kami juga dapat, atas kebijakan kami, bersihkan saldo kas positif Anda terhadap saldo kas negatif, dan keuntungan Anda
dari perdagangan terbuka di akun terhadap kerugian pada posisi terbuka di akun lain. Kami juga dapat mengimbangi dana
apa pun terhadap kewajiban lain yang Anda tanggung, tetapi tidak terbatas pada ini saja, biaya hukum dan bunga.
Dalam hal uang yang dimiliki berada dalam mata uang yang berbeda, kami akan mengonversikannya ke satu mata uang
universal dengan kurs pasar yang berlaku, menentukan jumlah yang dibayarkan oleh kami kepada Anda atau oleh Anda
kepada kami.
d. Anda menyetujui Ketentuan Bisnis ini, dan perubahan atau penambahan apa pun, untuk semua akun yang Anda miliki
bersama kami, atau rekanan kami, baik itu akun utama atau sub-akun dan tidak peduli apa pun bidang bisnis yang
dicakupnya.
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7. UKURAN AKUN
a. Kami berhak untuk memaksakan ukuran akun maksimum yang kami izinkanuntuk memungkinkan klien untuk tetap
bersama kami.
Ini dapat ditetapkan sama untuk masing-masing jenis akun (FX dan CFD) atau turunannya. Anda dapat menyimpan lebih
banyak dana di akun Anda dari batas akun, tetapi Anda tidak akan diizinkan untuk menggunakan dana tersebut yang
melebihi batas akun untuk tujuan trading.
b. Anda mungkin diberitahu tentang ukuran akun pada saat menerima permohonan Anda untuk suatu akun, dan kami berhak
untuk mengubah jumlah ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
c. Batas ukuran akun tidak memengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada Anda dalam Skema Kompensasi
Layanan Keuangan yang disebutkan di atas.

d. Kami dapat memilih untuk menetapkan batas ini dalam dolar AS, Euro, atau Sterling dan ini akan berlaku untuk mata uang
dasar apa pun yang Anda miliki.
e. Jika karena alasan apa pun posisi atau betting terbuka Anda melebihi ukuran yang diizinkan oleh ukuran akun Anda karena
kesalahan atau alasan lain, kami berhak, tanpa kewajiban, untuk mengembalikan akun Anda ke dalam batasnya dengan
menutup sebagian atau seluruh akun Anda atau posisi terbuka.
f. Terlepas dari ukuran akun maksimum yang ditempatkan pada akun Anda, pelanggan dapat kehilangan atau menghasilkan
secara lebih dari jumlah itu.
Kami juga dapat, atas kebijakan kami, menghapus saldo kas positif Anda terhadap saldo kas negatif, dan keuntungan Anda
dari trading terbuka di akun terhadap kerugian pada posisi terbuka di akun lain. Kami juga dapat mengimbangi dana apa
pun terhadap kewajiban lain yang Anda tanggung termasuk, tetapi tidak terbatas, biaya hukum dan bunga.Dalam hal uang
yang dimiliki berada dalam mata uang yang berbeda, kami akan mengonversikannya ke satu mata uang universal dengan
kurs pasar yang berlaku, membiarkan satu jumlah dibayarkan oleh kami kepada Anda atau oleh Anda kepada kami.

g. Anda menerima Ketentuan Bisnis ini, dan perubahan atau penambahan apa pun, untuk semua akun yang Anda miliki
bersama kami, atau rekanan kami, baik itu akun utama atau sub-akun dan tidak peduli apa pun bidang bisnis yang
dicakupnya.

8. PASSWORDS
a. Sangat penting bagi Anda untuk menjaga password tetap aman dan rahasia dan dalam keadaan apa pun, Anda tidak boleh
membocorkannya kepada siapa pun. Tidak seorang pun di GKINVEST yang akan menanyakan password Anda.
b. Jika Anda telah memilih password, maka itu adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa password itu unik,
aman, dan tidak mungkin ditebak oleh siapa pun.
c. Jika Anda merasa keamanan kata sandi Anda telah diketahui orang, maka Anda harus segera memberi tahu kami.
GKINVEST tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan akun Anda secara tidak sah.

d. Penting juga bahwa Anda menjaga keamanan nama pengguna/nomor akun, karena ini digunakan sebagai bagian dari
proses identifikasi kami.
e. Jika Anda memberikan detail login Anda kepada siapa pun, maka konsekuensi atas hal ini adalah sepenuhnya menjadi
tanggung jawab, dan setiap kerugian yang terjadi pada akun Anda adalah tanggung jawab Anda.

9. KOMUNIKASI DAN DETAIL KONTAK

a. Anda berjanji bahwa Anda akan memberikan kepada kami detail kontak terbaru ketika membuka akun Anda dan membuat
kami tetap terupdate dengan perubahan apa pun pada detail kontak ini. Ini mencakup nomor telepon Anda yang dapat
dihubungi setiap saat dan alamat Anda saat ini.
b. Anda juga berjanji untuk memberi kami pemberitahuan tentang perubahan sementara dalam detail kontak ini, misalnya,
jika Anda pergi berlibur, jika kami perlu menghubungi Anda untuk call margin (lihat bagian Call Margin).
c. Jika karena alasan apa pun Anda tidak akan dapat dihubungi maka itu adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya untuk
memastikan Anda memiliki kelebihan dana di akun Anda dan bahwa Anda telah menerapkan prosedur yang akan
memungkinkan akun Anda tetap dalam keadaan baik. Jika Anda ragu dengan kemampuan Anda untuk mencapai hal ini,
maka Anda harus menutup semua posisi atau pesanan terbuka Anda.
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d. Setiap trading pada akun Anda harus dilakukan oleh Anda dan bukan oleh pihak ketiga, kecuali jika Anda telah
memberikan otorisasi khusus kepada orang lain untuk trading di akun Anda melalui surat kuasa atau otorisasi trading atau
Anda telah mengaktifkan robot trading. Jika Anda telah memberikan izin kepada seseorang selain Anda untuk trading di
akun Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dengan kami, maka Anda masih bertanggung jawab atas semua trading
yang dilakukan pada akun ini.
e. Semua trading dan pesanan apa pun harus dilakukan melalui ITP atau, dalam keadaan ekstrem, di telepon. Dalam keadaan
apa pun, kami tidak akan menerima trading, atau pesanan melalui email, faks atau surat atau pesan teks kecuali Anda telah
menerima izin sebelumnya dari GKINVEST.
f. Kami akan menggunakan nama Anda, nomor akun, dan data pribadi lainnya untuk mengidentifikasi Anda ketika Anda
trading atau meninggalkan pesanan melalui ITP atau di telepon. Jika Anda mencurigai bahwa keamanan nomor akun dan
password Anda telah bocor/diketahui pihak lain, maka Anda bertanggung jawab untuk segera memberi tahu kami
informasi ini.
g. Dengan persetujuan kami, dalam keadaan ekstrem, untuk menerima trading, atau pesanan dengan cara yang berbeda
dengan yang dinyatakan di atas, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari
kesalahan, keterlambatan atau kelalaian.
h. Anda setuju bahwa kami akan mencatat semua transaksi telepon antara Anda dan kami sesuai dengan pedoman FCA dan
ini akan tetap menjadi milik GKINVEST dan digunakan sebagai bukti dalam setiap perselisihan.
i. Kami akan mengirimkan Anda pernyataan elektronik melalui email secara teratur. Jika Anda menemukan kesalahan pada
akun Anda maka segera memberi tahu kami atau dalam hal apa pun dalam waktu tiga hari kerja. Ini mencakup trading
yang salah atau hilang.
j. Kami memiliki hak untuk berkomunikasi dengan Anda melalui telepon, email, atau tulisan kapan saja untuk membahas
atau mengomunikasikan aspek apa pun dari akun Anda atau bisnis kami apakah relevan dengan Anda secara langsung
atau tidak pada saat itu.

10. KOMISI / BIAYA / PAJAK
a. Adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya untuk menilai dan membayar setiap kewajiban pajak yang mungkin timbul dari
hasil perdagangan atau transaksi apa pun yang dilakukan oleh Anda. Jika Anda tidak jelas dalam hal apa pun tentang hal
ini maka Anda harus mencari nasihat pajak independen dari seseorang yang berwenang melakukannya dari yurisdiksi pajak
Anda. (Anda harus meminta saran dari akuntan Anda, kantor pajak atau pakar terkait lainnya).
b. Kami memiliki hak untuk meneruskan biaya atau ongkos yang mungkin timbul di masa mendatang, (misalnya perubahan
pembayaran materai jika terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah atau hukum).
Detail pengaturan mark-up dan pembagian komisi tersedia berdasarkan permintaan.

11. SETORAN / PENARIKAN / SALDO
a. Anda dapat melakukan setoranuntuk akun GKINVEST Anda kapan saja secara online melalui situs web kami. Anda dapat
menggunakan beragam metode yang terus berkembang, detailnya dapat ditemukan online. Selain itu, Anda hanya bisa
melakukan transfer bank langsung dari rekening bank Anda ke rekening yang terpisah pada bank kami, yang detailnya
dapat ditemukan di situs web kami.
b. Anda dapat melakukan penarikan dana dari akun Anda ke rekening Anda yang telah terdaftar kapan saja. Permintaan ini
akan diproses setiap hari kerja sampai dengan pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat oleh kami. Jika Anda melakukan
permintaan penarikan danamelebihi waktu tersebut, maka proses baru akan kami lakukan pada hari kerja berikutnya.
Semua uang yang dikembalikan akan dibayarkan kembali ke sumber dari mana asalnya. Jika kami tidak dapat melakukan
ini karena ini akan melanggar batas setoran yang diterapkan oleh lembaga keuangan tersebut, maka kami harus
mengembalikan dana langsung ke rekening bank Anda. Ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur anti pencucian uang
kami yang ketat, dan mungkin termasuk Anda harus memberikan identifikasi tambahan dan bukti rekening bank milik
Anda.
c. Setelah dana disetorkan ke akun Anda, Anda dapat melakukan perdagangan atau transaksi menggunakan dana ini. Jika
Anda ingin melakukan perdagangan tambahan tetapi memiliki margin yang tidak cukup untuk melakukan ini, Anda harus
menyetor lebih banyak dana ke akun Anda terlebih dahulu.
d. Kami akan menanggung semua biaya yang mungkin terkait dengan mentransfer uang kembali ke bank yang berbeda
dengan yang kami gunakan
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e. Dalam hal akun dibiarkan tidak aktif atau tidak digunakan untuk jangka waktu 5 tahun, GKINVEST dapat memulai proses
dalam upaya untuk menghubungi pemilik akun yang terdaftar. Dalam hal kematian pemegang rekening maka upaya akan
dilakukan untuk menghubungi real atau pewaris mereka. Semua langkah yang masuk akal akan diambil, jika
memungkinkan, untuk menemukan pemegang hak hukum atas akun tersebut, tetapi jika setelah periode 12 bulan lebih
lanjut tidak ada kontak yang dilakukan maka GKINVEST dapat menutup akun dan tidak akan lagi mempertimbangkan dana
yang dimiliki oleh akun sebagai dana klien.
f. GKINVEST, patuh sepenuhnya dengan peraturan anti pencucian uang dan BAPPEBTI, tidak menerima setoran tunai kecuali
dalam keadaan yang sangat darurat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang akan ditentukan
kemudian.

12. MINIMUM / MAKSIMUM
Setiap pasar yang kami kutip, baik dalam FX, transaksi spread atau CFD memiliki ukuran perdagangan minimum dan ukuran
perdagangan maksimum. Ini dengan jelas ditunjukkan di Lembar Informasi Pasar kami, atau dapat ditemukan dengan
menghubungi meja transaksi.

13. MARGIN
a. Ketika perdagangan atau transaksi ditempatkan, persyaratan margin awal harus dipenuhi. Ini adalah setoran minimum
yang harus dilakukan untuk mendanai posisi itu. Ini juga dikenal sebagai Persyaratan Perdagangan Nosional (NTR) dan
diperlukan sebagai bentuk keamanan jika perdagangan atau transaksi mulai kehilangan uang.
b. Dana ini harus dibersihkan, dibayarkan kepada kami melalui kartu debit / kredit atau melalui Chaps atau SWIFT. Kami tidak
menerima cek kecuali dalam keadaan luar biasa, dan hanya dengan persetujuan sebelumnya dengan GKINVEST.
c. NTR ini sangat bervariasi dari satu produk ke produk lainnya dan dapat dilihat pada MIS.

d. Sebagai contoh di FX mungkin serendah 1 persen dari total nilai aktual perdagangan, atau bertaruh, hingga 50 persen
untuk perdagangan ekuitas sebagai CFD.
e. Dalam beberapa kasus, margin transaksi Spread dapat ditampilkan sebagai pengganda daripada persentase. Ini berarti
bahwa persyaratan margin ditetapkan untuk pasak Anda dikalikan dengan margin. (Lihat contoh di Lampiran)
f. NTR untuk semua pasar dipublikasikan di Lembar Informasi Pasar (MIS) kami di situs web kami.
g. Ini dapat berubah sesuai dengan volatilitas kondisi pasar saat itu. Jika kami mengubah NTR dan Anda memiliki
perdagangan terbuka atau bertaruh pada saat itu, maka kami akan berusaha untuk memberi Anda pemberitahuan satu
minggu tentang perubahan ini. Namun dalam keadaan luar biasa kami berhak untuk menerapkan perubahan ini segera,
yang mungkin berarti Anda langsung melakukan panggilan marjin atau melebihi ukuran akun Anda. Kami akan berusaha,
jika situasi ini muncul, untuk bersimpati dengan masalah yang mungkin terjadi.
h. Meskipun persyaratan margin otomatis di sistem kami, adalah tanggung jawab Anda setiap saat untuk mengetahui posisi
Anda dan untuk memantau keadaan akun Anda, menempatkan lebih banyak dana ke dalam akun Anda kapan saja
diperlukan. Kerugian atau kerugian tambahan yang timbul dari kegagalan untuk menutup posisi ini akan menjadi
tanggung jawab Anda.
i. Platform MT5 kami akan melikuidasi posisi Anda ketika ekuitas Anda, yang merupakan dana Anda ditambah keuntungan /
kerugian terbuka Anda, turun di bawah 10% dari total margin yang diperlukan dari semua posisi Anda.
j. Anda akan mulai melakukan margin call ketika dana Anda telah mencapai 70% dari 100% margin awal yang diperlukan.
k. Kami dapat mengeluarkan Anda dengan panggilan margin tergantung pada ukuran posisi Anda. Ini akan mengharuskan
Anda mendepositokan dana yang telah dibersihkan dengan kami segera. Kami tidak menerima tanggung jawab apa pun
jika Anda atau tidak ditempatkan pada Panggilan Marjin. Tanggung jawab ada di tangan Anda setiap saat untuk menjaga
dana yang cukup di akun Anda.
l. Panggilan margin dapat dilakukan melalui telepon, pesan suara, email, faks, surat, atau metode lain apa pun yang
dianggap sesuai oleh GKINVEST. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa kami selalu memiliki
informasi yang benar dan terkini di file sehingga Anda dapat dihubungi. Jika kami tidak dapat menghubungi Anda tetapi
meninggalkan pesan yang memberi tahu Anda tentang panggilan margin, atau tidak dapat menghubungi Anda dalam
kapasitas apa pun bukan karena kesalahan kami, maka Anda akan dianggap telah diberitahu.
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