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Hak Milik:
Dokumen terkendali ini adalah milik Tradomart SV Ltd. Berbagai pengungkapkan,

reproduksi, atau transmisi apapun kepada pihak yang tidak berwenang
tanpa izin tertulis sebelumnya dari Tradomart SV Ltd. dilarang.

INFORMASI HUKUM

Tradomart  SV  Ltd.  adalah  perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan  Hukum  Saint
Vincent dan Grenadines dengan Nomor Pendaftaran 23071 IBC 2015 yang berkantor
pusat di Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines dan
memberikan investasi dan Layanan tambahan (selanjutnya disebut “Perusahaan” )
kepada  Kliennya  melalui  Platform  Perdagangan.  Untuk  informasi  lebih  lanjut,
silahkan kunjungi www.forexmart.com  .      

LINGKUP PEMBERITAHUAN

Pengungkapan Resiko menjelaskan ketentuan umum tentang sifat risiko signifikan yang
terlibat  ketika  berurusan  dengan  Instrumen  Keuangan  secara  adil  dan  tidak
menyesatkan  dan  merupakan  bagian  integral  dari  Perjanjian  antara  Klien  dan
Perusahaan.

PERINGATAN RESIKO

● Klien tidak boleh mengambil risiko lebih dari yang dia siap untuk kehilangan.
Sebelum memutuskan untuk trading Klien harus memastikan bahwa ia
memahami  resiko  yang  terlibat  dan  mempertimbangkan  tingkat
pengalamannya. Klien dapat mencari saran independen atau konsultasi
bila dianggap perlu;

● Klien  memahami  bahwa  terdapat  resiko  besar  yang  menimbulkan  kerugian
dalam  trading  instrumen  Keuangan  dan  menyetujui  bahwa  ia  akan  bersedia
menanggung resiko ini;

● Perusahaan  tidak  akan  memberikan  Klien  saran  investasi  dalam  kaitannya
dengan trading instrumen keuangan.

KATA PENGANTAR

http://www.forexmart.com/


Platform Trading

● Klien  menyetujui  bahwa  hanya  sumber  terpercaya  dari  data  harga  sensitif
adalah data yang ditampilkan dalam server langsung kami, dan layanan ini dapat
terganggu  bukan  karena  kesalahan  kami  sendiri  yang  mengakibatkan  data
sensitif harga tersebut tidak tersedia untuk Klien;

● Klien akan secara teratur berkonsultasi dengan menu “Help” atau “User Guide”
dari platform trading.  Dalam keadaan di mana konflik muncul, Perjanjian akan
berlaku kecuali Perusahaan menentukan lain atas kebijakannya sendiri;

● Klien mengakui bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab jika pihak ketiga
yang tidak berwenang mendapatkan akses ke informasi apa pun ketika informasi
tersebut  dikirimkan  menggunakan  internet,  telepon,  atau  sarana  elektronik
lainnya.

Peristiwa Force Majeure

Jika terdapat Peristiwa Force Majeure Event,  Klien akan menerima resiko kerugian finansial.

Resiko Teknis

● Perusahaan tidak bertanggung jawab atas  kerugian apa pun yang timbul  sebagai
akibat dari kegagalan sistem, termasuk namun tidak terbatas pada: keterlambatan
pembaruan  terminal  Klien;  koneksi  internet  yang  buruk  (baik  di  sisi  Klien  atau
Perusahaan  atau  keduanya);  kegagalan  perangkat  keras  atau  perangkat  lunak,
malfungsi atau penyalahgunaan (baik di pihak Klien atau Perusahaan atau keduanya);
pengaturan  yang  salah  pada  terminal  Klien;  atau  Klien  mengabaikan  aturan  dan
prosedur yang dijelaskan di terminal Klien dan di situs web Perusahaan;

● Klien  mengakui  dan  menerima  bahwa  pada  saat  arus  transaksi  berlebihan,
mungkin  ada  penundaan  dalam  menghubungi  Perusahaan  melalui  telepon;
terutama  ketika  ada  pengumuman pasar  yang  penting  dan  periode  di  mana
instruksi dan permintaan dieksekusi, dapat diperpanjang.

Komunikasi

● Perusahaan tidak bertanggung jawab dan Klien akan menerima risiko kerugian yang
timbul  sebagai  akibat  dari  keterlambatan  atau  komunikasi  yang  dikirim  oleh
Perusahaan tidak diterima oleh Klien. • Klien menerima tanggung jawab tunggal atas
privasi  informasi  apa pun yang terkandung dalam komunikasi  yang diterima oleh
Perusahaan;

● Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul sebagai
akibat dari informasi tidak terenkripsi yang dikirim ke Klien oleh Perusahaan yang
telah diakses melalui cara yang tidak sah.



● Klien menerima bahwa setiap kerugian yang timbul karena akses tidak sah oleh
pihak  ketiga dari  akun  perdagangan Klien  bukan merupakan tanggung jawab
Perusahaan;

● Klien sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap pesan yang dikirimkan ke Klien
melalui  platform  trading  yang  tidak  dibaca  atau  tidak  diterima.  Pesan-pesan
tersebut secara otomatis terhapus dalam lima (5) hari;

● Perusahaan  akan  memastikan  bahwa  Klien  tetap  update  melalui  saluran
komunikasi yang disetujui. Perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
atas pesan-pesan yang gagal diterima, dibuka, atau dipahami oleh Klien karena
kegagalan sistem email atau kerusakan pesan yang dimaksud.

RESIKO PIHAK KETIGA

● Perusahaan  akan  mentransfer  uang  yang  diterima  dari  Klien  ke  pihak  ketiga
(contoh,  OTC counterparty,  rumah kliring,  bank,  broker  perantara)  dalam rangka
memfasilitasi Transaksi Klien. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kepailitan,
tindakan atau kelalaian pihak ketiga tersebut;

● Perusahaan  dapat  mendepositkan  uang  Klien  dengan  penyimpan  yang  mungkin
memiliki  kepentingan  keamanan,  hak  gadai  atau  hak  set-off sehubungan  dengan
uang tersebut;

● Pihak ketiga yang berurusan dengan Perusahaan dapat memiliki  kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan Klien;

● Jika Klien mengajukan permohonan untuk akun perdagangan dalam mata uang
yang  berbeda  dari  mata  uang  uang  yang  disimpan,  Perusahaan  dapat
menggunakan fasilitas konversi mata uang penyimpanan untuk konversi  mata
uang tersebut;

● Perusahaan  dapat  menggunakan  fasilitas  konversi  mata  uang  penyimpanan
untuk mengubah uang Klien menjadi  mata uang perdagangan yang tersedia,
yang didukung oleh fasilitas Perusahaan.

PEMBERITAHUAN PERINGATAN RESIKO FOREX AND DERIVATIF

Pemberitahuan  ini  tidak  dapat  dan  tidak  akan  mengungkapkan  semua  risiko  yang
terkait dengan Instrumen Keuangan seperti  valuta asing dan produk turunan seperti
futures, opsi, dan Contracts for Differences. Klien harus puas bahwa produk tersebut
sesuai  dengan  keadaan  pribadi  dan  posisi  keuangan  mereka.  Klien  tidak  boleh
berurusan dengan produk  tersebut  kecuali  dia  memahami  sifat  mereka dan  tingkat
eksposurnya terhadap risiko. Klien tidak boleh terlibat dalam transaksi apa pun dalam
produk turunan kecuali dia mengetahui dan memahami risiko yang terlibat di dalamnya
dan bahwa dia mungkin menderita kerugian total dari semua uang yang diinvestasikan.
Perlu  dicatat  bahwa pengiriman fisik Instrumen Keuangan tidak akan terjadi.  Setiap
keputusan  perdagangan  harus  dibuat  berdasarkan  informasi  dengan
mempertimbangkan hal-hal berikut:

Instrumen dengan volatilitas tinggi



● Klien  mempertimbangkan  bahwa  terdapat  resiko  tinggi  kerugian  serta  laba,
seiring beberapa instrumen diperdagangkan di dalam kisaran intraday yang luas
dengan  pergerakan  harga  volatil.  Harga  dari  instrumen  dapat  berfluktuasi
dengan dengan pesat dan melalui kisaran luas dan akan menunjukkan peristiwa
atau perubahan yang tidak terduga dalam kondisi di luar kendali dari Perusahaan
atau Klien. Kondisi pasar dapat membuat pesanan Klien tidak mungkin dieksekusi
pada harga yang dinyatakan, yang menyebabkan kerugian.

● Harga instrumen dipengaruhi oleh, antara lain, pelaksanaan program dan kebijakan
politik,  pemerintahan,  pertanian,  komersial,  keuangan  dan  perdagangan  dan
peristiwa sosial ekonomi nasional dan internasional dan karakteristik psikologis yang
berlaku dari pasar yang relevan. Oleh karena itu instruksi/order Stop Loss tidak dapat
menjami batas kerugian klien.



● Klien menerima bahwa kerugian signifikan dapat mengakibatkan kerugian
sebagian atau sepenuhnya dari nilai investasi mereka. Hal ini disebabkan
oleh  sistem  margin  yang  berlaku  untuk  perdagangan  tersebut  dimana
pergerakan  pasar  yang  merugikan  dapat  dengan  cepat  menyebabkan
hilangnya seluruh deposit klien, namun juga bisa menyebabkan kerugian
tambahan yang substansial.

Leverage

● Tidak  seperti  perdagangan  tradisional,  Margin  trading  memungkinkan
Klien trading di pasar dengan hanya membayar pecahan kecil  dari nilai
total trading. Leverage berarti bahwa pergerakan pasar yang relatif kecil
akan  mengakibatkan  pergerakan  yang  jauh  lebih  besar  secara
proporsional dalam nilai posisi klien;

● Perusahaan akan memantau leverage yang digunakan untuk posisi Klien
dan berhak untuk mengurangi leverage tergantung pada volume trading
Klien.

Contracts for Differences (CFDs)

● CFD  merupakan  sebuah  perjanjian  mengenai  apakah  harus  membeli  atau
menjual  kontrak yang menunjukkan kinerja  dari  instrumen pokok termasuk
inter  alia,  valuta  asing,  logam  mulia, dan  saham  berjangka.  CFD
merupakan titik transaksi tidak terkirim dimana laba atau rugi ditentukan
oleh perbedaan antara harga yang dibeli CFD dan harga yang dijual dan
sebaliknya;

● Berinvestasi dalam  CFDs memiliki resiko yang sama dengan berinvestasi pada
saham atau opsi seperti yang dijelaskan di bawah ini. Kewajiban kontinjensi juga
dapat timbul seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Saham berjangka

● Transaksi dalam saham berjangka melibatkan kewajiban untuk membuat,
atau  mengambil,  mengirimkan  dari  aset  pokok  dari  kontrak  di  masa
mendatang,  atau  dalam  beberapa  kasus  untuk  menyelesaikan  posisi
secara  tunai.  Mereka  membawa  resiko  tinggi  karena  diperdagangkan
dibawah  leverage  atau  situasi  yang  diarahkan  seperti  yang  dijelaskan
diatas;

● Kewajiban kontinjensi juga dapat timbul seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Opsi

● Terdapat  berbagai  jenis  opsi  yang  ada  masing-masing  memiliki
karakteristik berbeda. Ketentuan berikut berlaku:

● Opsi Beli. Hal Ini melibatkan risiko yang lebih kecil daripada opsi penjualan
karena pemegangnya dapat membiarkan opsi tersebut berakhir jika harga
aset dasar bergerak melawan pemegangnya. Kerugian maksimum terbatas
pada premi dan komisi atau biaya transaksi lainnya. Pembeli opsi panggilan



pada kontrak berjangka yang menggunakan opsi akan memperoleh masa
depan dan akan menghadapi risiko;

● Opsi Penulisan. Penulis dari opsi menerima kewajiban hukum untuk membeli
atau  menjual  aset  pokok  jika  opsi  dilaksanakan  terhadapnya  terlepas  dari
perbedaan antara harga pasar dan harga pelaksanaan. Risikonya jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan opsi beli, khususnya saat penulis tidak memiliki
aset pokok dan dapat menghadapi resiko tidak terbatas.

Transaksi Over-the-counter (‘OTC’)

● Saat trading CFDs, Forex dan Logam Mulia, Klien secara efektif memasuki
sebuah transaksi  OTC; dimana pihak secara langsung bernegosiasi  satu
sama lain dibandingkan melalui pasar pertukaran yang diatur;

● Transaksi  OTC dapat  melibatkan  resiko  yang lebih  besar  dibandingkan
dengan transaksi yang terjadi pada pasar pertukaran teregulasi. Karena
tidak  adanya  rekanan  sentral,  para  pihak  menanggung  risiko  kredit
tertentu,  risiko  gagal  bayar  atau  mungkin  menghadapi  situasi  di  mana
tidak mungkin untuk melikuidasi posisi atau menilai nilai suatu posisi.

Penghentian Trading

● Ketika kondisi perdagangan sedemikian rupa sehingga mungkin sulit atau
tidak  mungkin  untuk  melikuidasi  posisi,  seperti  ketika  perdagangan
pertukaran yang relevan ditangguhkan atau dibatasi, menempatkan stop
loss  tidak  selalu  membatasi  kerugian  seseorang  ke  jumlah  yang
diinginkan,  seperti  pelaksanaan  stop  order  kerugian  pada  harga  yang
ditentukan mungkin tidak mungkin. Selain itu, pelaksanaan stop loss order
mungkin  lebih  buruk  dari  harga  yang  ditetapkan  dan  kerugian  yang
direalisasikan mungkin lebih besar dari yang diharapkan.

Akun Margin dan persyaratan

● Transaksi  margin  mengharuskan  Klien  untuk  melakukan  serangkaian
pembayaran terhadap harga pembelian, alih-alih membayar seluruh harga
pembelian dengan segera.  Tingkat persyaratan margin akan tergantung
pada aset dasar instrumen dan dapat ditetapkan atau dihitung dari harga
instrumen  dasar  saat  ini.  Persyaratan  margin  instrumen  khusus  dapat
ditemukan di Situs Web Perusahaan;

● Klien perlu memastikan bahwa dirinya memiliki margin mencukupi di akun
tradingnya  setiap  saat  untuk  mempertahankan  posisi  buka.  Adalah
kewajiban  Klien  untuk  memantau  berbagai  posisi  yang  dibuka  untuk
menghindari posisi yang ditutup oleh Perusahaan akibat tidak adanya dana.
Perusahaan  tidak  bertanggung  jawab untuk  memberi  tahu  Klien  dalam
kasus seperti itu;

● Perusahaan tidak berkewajiban untuk melakukan panggilan margin untuk Klien
dan  tidak  bertanggung  jawab  kepada  Klien  atas  kegagalan  apa  pun  yang
dilakukan Perusahaan untuk menghubungi atau mencoba menghubungi Klien;

● Perusahaan  berhak  mengubah  persyaratan  margin  dengan  memberikan
pemberitahuan tertulis lima (5) hari kalender kepada Klien. Namun, dalam hal
Keadaan  Kahar,  Perusahaan  berhak  mengubah  persyaratan  margin  tanpa
pemberitahuan tertulis sebelumnya.



Transaksi Investasi Kewajiban Kontinjensi

● Karena  sifat  transaksi  margin,  seperti  yang dijelaskan  di  atas,  Klien  dapat
mengalami  kerugian  total  dari  dana  yang  disimpan  untuk  membuka  dan
mempertahankan posisi. Kegagalan di pihak Klien untuk memenuhi margin call
yaitu  membayar  dana  tambahan  untuk  mempertahankan  posisi,  akan
mengakibatkan  likuidasi  posisi,  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  yang
ditanggung oleh Klien;

● Transaksi yang tidak dibatasi, mungkin masih membawa kewajiban untuk
melakukan pembayaran lebih lanjut di atas jumlah yang dibayarkan saat
memasuki kontrak.

Perpajakan, Komisi dan Biaya-biaya lain

● Klien  harus  mengetahui  komisi  dan  biaya  lainnya  sebelum  memulai
perdagangan.  Biaya dapat  dinyatakan dalam moneter  atau persentase.
Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab Klien untuk memahami dasar
di mana biaya tersebut dibuat;

● Perundang-undangan  dan  perubahannya,  atau  perubahan  dalam  keadaan
pribadi  Klien  dapat  mengakibatkan  berurusan  dengan Instrumen  Keuangan
yang dikenakan pajak dan dikenakan bea lainnya;

● Klien haris mencari nasihat independen mengenai kewajiban pajak dan/atau
kewajiban lainnya, karena ia bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Pemberitahuan Umum

Sebelum  membuka  akun  Klien  harus  mempertimbangkan  dengan  seksama
apakah  trading  dalam  instrumen  Keuangan  derivatif  sesuai  bagi  mereka
mengingat  keadaan  dan  sumber  keuangannya.  Trading  dalam  instrumen
keuangan derivatif memerlukan penggunaan leverage.
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