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FORMULIR UNTUK APLIKASI TRADING ELEKTRONIK (ALL PLATFORMS)
 Silahkan melengkapi formulir ini dengan menggunakan HURUF BESAR.
 Silahkan bubuhkan tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban.
 Aplikasi anda akan diproses setelah formulir ini dilengkapi.
 Setelah formulir dilengkapi, silahkan dikirim via email ke ptpf_technicalhelpdesk@phillip.co.id atau melalui Fax ke nomor : 021-57906526 .
DETAIL NASABAH :

Nama Lengkap : No. Akun :

Email : No. Telp :

PLATFORM / APLIKASI PILIHAN : APLIKASI UNTUK :

SMART TRADER /  PRODUK LOKAL : AKUN BARU RESET PASSWORD

POEMS PROFESSIONAL /  PRODUK PALN (*) : AKUN BARU RESET PASSWORD

PHILLIP NOVA /  PRODUK PALN (*) : AKUN BARU RESET PASSWORD

BURSA / PRODUK : ( √ BERI TANDA CENTANG SESUAI PILIHAN )

ICDX CME_NYMEX (*) ICE SG

CME (*) SGX DGCX

CME _CBOT (*) ICE US  (*) NFX

CME_COMEX (*) ICE EUROPE  (*)
(* ) Terdapat biaya market data yg dibebankan per bursa & per login

Syarat dan Ketentuan:
 Syarat dan ketentuan yang berlaku di bawah ini tidak merubah kondisi, pengertian, dan kewajiban nasabah seperti yang tertuang di dalam perjanjian pembukaan

rekening.
 Nasabah diminta untuk memastikan bahwa "User Name" merupakan Kode Akun Nasabah dalam bertransaksi di PT. Phillip Futures.
 Untuk AKTIFASI PENUH akun nasabah, diharapkan setelah menerima email, nasabah untuk membalas email kepada kami, agar akun nasabah dapat segera

diaktifasi secara penuh.
 Ketika masuk ke Smart Trader / Poems Pro / Phillip Nova untuk pertama kalinya, sistem akan secara langsung meminta nasabah untuk mengganti Password menjadi

Password baru (minimum 8 alphanumerik karakter).
 Terdapat biaya market data bu l anan untuk akses ke beberapa bursa. Biaya market data dibebankan ke nasabah per login per bursa, untuk besaran biaya masing-

masing bursa silahkan merujuk ke peraturan transaksi.
 PT Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas klaim yang muncul dari penggunaan semua tipe amanat dan/ atau kerugian yang terjadi dikarenakan kegagalan

sistem. Nasabah diingatkan apabila nasabah bertransaksi menggunakan sistem transaksi elektronik (termasuk mobile), maka nasabah dapat terkena risiko yang
berkaitan dengan sistem termasuk kegagalan perangkat keras maupun perangkat lunak. Hasil dari kegagalan sistem dapat menyebabkan antara lain amanat
tidak dapat dieksekusi sesuai dengan instruksi nasabah atau tidak dapat dieksekusi sama sekali. PT Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas segala
kerugian yang muncul akibat kegagalan sistem atau atas segala kondisi force majeur yang berakibat pada kegagalan server.

 Dikarenakan password bersifat rahasia, maka diharapkan agar nasabah untuk berhati-hati dengan tidak memberikan password kepada siapapun, dengan sengaja
maupun tidak sengaja . Nasabah juga diwajibkan untuk tidak memberikan dan/ atau memfasilitasi penggunaan secara tidak sah dari kode akun nasabah dan
password nasabah. PT Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas akses yang tidak sah, serta segala kerugian dan biaya yang timbul sebagai akibat dari
penggunaan kode akun nasabah dan password oleh pihak lain.

 Untuk dapat bertransaksi menggunakan aplikasi Phillip Nova, nasabah harus merupakan pengguna sistem Poems Pro.
 Login Phillip Nova akan di non-aktifkan ketika login Poems Pro di non-aktifkan.
 Penggunaan aplikasi transaksi mobile dapat menimbulkan biaya pengunduhan data dari provider mobile anda. Kami menyarankan untuk menggunakan

paket data yang sesuai untuk meminimalisir biaya yang tidak diinginkan dari provider mobile anda. Nasabah  mungkin  mengalami keterlambatan harga
dikarenakan jaringan provider dan PT Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan maupun kesalahan harga yang terjadi di dalam
eksekusi transaksi. Bertransaksi menggunakan perangkat mobile sangat bergantung pada konekitivas jaringan provider di sekitar. Nasabah dianjurkan untuk
mengecek status amanat ke dealer kami untuk kepastian amanat nasabah.

 PT Phillip Futures dapat merevisi syarat dan ketentuan berkaitan dengan sistem aplikasi trading platform dan / atau akses transaksi dari waktu ke waktu.
Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi kami di 021-5790 6525.

PERNYATAAN :
Saya/ Kami menyatakan bahwa telah mengerti dan memahami risiko atas hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Transaksi Elektronik (dapat diubah
dari waktu ke waktu) dan juga atas risiko-risiko atas fasilitas transaksi elektronik dari pialang, serta risiko yang telah tertera di Perjanjian Pembukaan
Akun (Opening Account Agreement).

Tanda Tangan  :
(Sesuai Perjanjian)

Tanggal :

Tanda Tangan  :
(Apabila Lebih Dari Satu)

Tanggal :

Diisi oleh internal pialang
Verifikasi Marketing Diproses oleh Tech. Helpdesk
Nama : Nama :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Tanggal : Tanggal :


