ADDENDUM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PT BCA SEKURITAS (“BCAS”)
Sebelum menandatangani
pilihlah opsi di bawah ini :

Addendum

ini,

o Saya ingin dapat bertransaksi melalui Dealer
dan Online Trading.
o Saya akan bertransaksi secara penuh melalui
Online Trading tanpa melibatkan Dealer.
Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening
Efek Reguler (“Addendum”) ini berlaku
terhadap Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Individu/Institusi) atau Kontrak Kenasabahan
nomor _____ (diisi dengan kode nasabah) tanggal
____________ [diisi dengan tanggal/bulan/tahun pada
perjanjian
pembukaan
rekening]
atas
nama
_________________________ (diisi dengan nama
nasabah) (“Nasabah”) yang berkeinginan untuk
melakukan
Transaksi
Efek
dengan
menggunakan sistem elektronik fasilitas
penyampaian pesanan secara langsung yang
dapat diakses oleh Nasabah setelah melalui
suatu proses verifikasi tertentu (selanjutnya
disebut “Fasilitas Online Trading”)
Addendum ini memuat syarat dan ketentuan
tambahan yang mengikat Nasabah untuk
melakukan Transaksi Efek melalui PT BCA
Sekuritas (selanjutnya disebut “BCAS”).
I.

PERNYATAAN TERKAIT DENGAN FASILITAS
ONLINE TRADING

1. BCAS dengan ini memberikan izin kepada
Nasabah untuk menggunakan Fasilitas
Online Trading, sebagaimana Nasabah
setuju untuk menerima Fasilitas Online
Trading dari BCAS, dalam pelaksanaan
Transaksi Efek melalui sistem yang telah
disediakan oleh BCAS.

perdagangan melalui Fasilitas Online
Trading. Penggunaan Fasilitas Online
Trading harus mengikuti peraturan yang
berlaku di pasar modal Indonesia.
3. Nasabah yang menerima Fasilitas Online
Trading setuju untuk tidak merubah,
membongkar, memodifikasi, dan/atau
menyalahgunakan
software/program
komputer dari Fasilitas Online Trading
BCAS.
4. Nasabah yang menggunakan Fasilitas Online
Trading
dan akan mengambil suatu
tindakan dan atau mengambil keputusan
investasi telah memastikan bahwa diri
mereka sebagai orang yang telah cukup
umur, cakap hukum, dan mampu untuk
bertindak atau berinvestasi pada produk
atau layanan yang disediakan oleh BCAS
sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam yuridiksi mereka.
5. Nasabah wajib dan bertanggung jawab
menjaga kerahasiaan akses Fasilitas Online
Trading yang dimilikinya, termasuk tetapi
tidak terbatas pada User ID, Password, dan
PIN serta hal lain yang wajib dijaga
kerahasiaanya. Penggunaan akses Fasilitas
Online Trading merupakan tanggung jawab
Nasabah sepenuhnya. BCAS menghimbau
Nasabah untuk secara berkala mengganti
Password dan/atau PIN untuk menjamin
kerahasiaannya.
Segala
macam
penyalahgunaan User ID, Password
dan/atau PIN yang terjadi atau disebabkan
karena kelalaian Nasabah adalah di luar
tanggung jawab BCAS.

2. Nasabah dapat menggunakan Fasilitas
Online Trading ini sepanjang telah
memenuhi persyaratan dan mekanisme
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II. PENGGUNAAN Fasilitas ONLINE TRADING
1.

2.

3.

Nasabah
memahami,
mengetahui,
mengakui dan menyetujui segala ketentuan
mengenai penggunaan Fasilitas Online
Trading yang ditetapkan oleh BCAS,
khususnya mengenai cara kerja Fasilitas
Online Trading, dan menyatakan bahwa
setiap catatan yang dihasilkan secara
elektronis oleh Fasilitas Online Trading ini
adalah sah dan dapat menjadi dokumen
yang sah dan mengikat Nasabah serta
memiliki kekuatan hukum.
Nasabah
memahami,
mengetahui,
mengakui
dan
menyetujui
serta
bertanggung jawab atas kebenaran dan
keabsahan atas semua instruksi yang
meliputi, namun tidak terbatas pada, data
pesanan transaksi, instruksi penarikan dana,
instruksi exercise right atau warrant,
instruksi penggantian Password dan/atau
PIN,
yang
dimasukkan
dan/atau
disampaikan oleh Nasabah dan/atau
ditujukan kepada BCAS berdasarkan data
yang diterima oleh BCAS melalui Fasilitas
Online Trading sekalipun tanpa disertai
dengan tanda tangan Nasabah. Semua
pesanan dan instruksi yang masuk dan/atau
diterima oleh BCAS melalui Fasilitas Online
Trading
merupakan tanggung jawab
Nasabah dan menjadi bukti yang sah di
mata hukum.
BCAS berhak membatasi dan menghentikan
akses Nasabah dalam penggunaan Fasilitas
Online Trading dengan memberitahukan
alasannya kepada Nasabah, termasuk
namun tidak terbatas karena alasan
pemeliharaan dan perbaikan sistem,
pelanggaran terhadap ketentuan yang
diatur dalam Addendum ini dan/atau
persetujuan lain antara BCAS dengan
Nasabah, dan atau karena adanya indikasi
atau temuan penggunaan User ID, Password
dan/atau PIN oleh pihak yang tidak berhak.

4.

Nasabah dengan ini menyatakan tidak akan
menggunakan Fasilitas Online Trading ini
untuk memanipulasi pasar dan/atau
tindakan-tindakan lain yang melanggar
hukum dan atau bertentangan dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku di pasar modal.

5.

Nasabah memahami dan mengetahui
adanya kemungkinan terjadinya penundaan
data dan pesanan Nasabah. BCAS tidak
bertanggung jawab atas kerugian yang
mungkin muncul sebagai akibat dari
penundaan tersebut, sepanjang penundaan
tersebut terjadi tidak karena kesalahan
BCAS.

6.

Nasabah akan dikenai biaya penggunaan
Fasilitas Online Trading. Biaya penggunaan
Fasilitas Online Trading ini adalah sebesar
Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per
bulan.BCAS berhak sepenuhnya untuk
mengubah ketentuan mengenai besarnya
biaya tersebut dengan pemberitahuan
kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum berlakunya
perubahan biaya tersebut. Jika Nasabah
tidak mengajukan keberatan terhadap
perubahan tersebut dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja maka Nasabah dianggap
telah menyetujui sepenuhnya perubahan
tersebut.

7.

Dalam hal Fasilitas Online Trading tidak
berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah
dapat menghubungi Call Center BCAS yang
memiliki jalur komunikasi telepon siaga
(hotline) dan tersedia terus-menerus pada
setiap hari bursa demi kenyamanan dan
kemudahan
Nasabah.
BCAS
tidak
bertanggung
jawab
atas
segala
keterlambatan
dalam
melaksanakan
pesanan Nasabah, baik untuk membeli atau
menjual Efek yang dikarenakan gangguan
komunikasi pada Call Center BCAS yang
terjadi karena hal-hal di luar kuasa BCAS
termasuk Force Majeure atau Keadaan

Paraf ………………………. 2

memaksa yang menyebabkan Call Center
BCAS tidak dapat dihubungi.
8. Dengan memperhatikan ketentuan angka 7
di atas, dalam hal Nasabah memberikan
pesanan beli dan jual melalui Call Center,
maka Call Center akan melakukan verifikasi
terhadap data Nasabah untuk keamanan
Nasabah.
Nasabah
menjamin
dan
menyatakan bahwa apabila verifikasi BCAS
telah dilakukan dengan baik dan dapat
dibuktikan oleh BCAS, maka Nasabah akan
menanggung setiap hak dan kewajiban yang
timbul dari dilaksanakannya pesanan
tersebut oleh BCAS.
9.

BCAS akan menyampaikan konfirmasi
transaksi yang telah dilakukan Nasabah
pada hari bursa yang sama melalui email
kepada Nasabah sesuai dengan alamat
email yang telah didaftarkan pada BCAS.
Konfirmasi yang telah dikirimkan oleh BCAS
melalui alamat email tersebut dianggap
telah diterima oleh Nasabah pada saat
dikirimkan oleh BCAS, dan dengan ini
Nasabah menyetujui bahwa konfirmasi yang
diberikan oleh BCAS melalui email tersebut
merupakan konfirmasi yang bersifat akurat
dan benar sesuai dengan transaksi yang
dilakukan oleh Nasabah, serta tidak dapat
digugat akurasi dan kebenarannya dan
mengikat Nasabah.

10. BCAS berhak sepenuhnya dari waktu ke

waktu
memperbaharui,
merevisi,
mengubah dan atau menghentikan suatu
bagian fitur Fasilitas Online Trading dengan
pemberitahuan kepada Nasabah.
III. PENGGUNAAN FASILITAS AUTOMATED
ORDERING
1. Fasilitas Automated Ordering adalah
fasilitas pesanan beli dan jual yang dapat
dilakukan
secara
otomatis
apabila
pergerakan saham telah memenuhi
parameter tertentu yang telah ditetapkan
oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia
pada Fasilitas Online Trading.

2.

Nasabah dengan ini menyatakan telah
memahami dan mengetahui fungsi dan cara
kerja dari masing-masing Automated
Ordering ini. Nasabah dengan ini
membebaskan BCAS atas segala klaim
kerugian yang mungkin timbul akibat
kekeliruan dalam menggunakan Automated
Ordering ini, sepanjang hal tersebut tidak
disebabkan oleh kesalahan BCAS.

3.

Nasabah dengan ini membebaskan BCAS
dari segala bentuk tanggung jawab atas
kerugian maupun potensi kerugian yang
terjadi, baik secara langsung maupun tidak
langsung dari penggunaan Fasilitas Online
Trading oleh Nasabah, yang diakibatkan
oleh segala bentuk gangguan jaringan,
hilangnya data, penundaan pengoperasian
sistem Fasilitas Online Trading, virus
komputer, kerusakan jaringan komunikasi,
pencurian
atau
pengrusakan
data,
perubahan atau penggunaan informasi
Nasabah oleh pihak lain yang tidak
berwenang dan gangguan sistem lainnya
yang menyebabkan Fasilitas Online Trading
tidak dapat berfungsi sebagaimana
mestinya,
sepanjang
hal-hal
yang
disebutkan tersebut tidak disebabkan oleh
kesalahan BCAS.

IV. PENGHENTIAN
PENGGUNAAN
AKSES
FASILITAS ONLINE TRADING
1. BCAS berhak melakukan pemblokiran
akses Fasilitas Online Trading Nasabah
apabila :
a. Nasabah selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tidak melakukan
pembayaran atas biaya penggunaan
Fasilitas Online Trading dan tidak
memiliki saldo Efek pada Rekening
Efek dan/atau dana pada Rekening
Dana; atau
b. Nasabah selama 6 (enam) bulan
berturut-turut tidak melakukan
pembayaran atas biaya penggunaan
Fasilitas Online Trading namun
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memiliki saldo Efek pada Rekening
Efek dan/atau dana pada Rekening
Dana.
2. Akses Nasabah terhadap penggunaan
Fasilitas Online Trading dapat dibuka
kembali apabila :
a. Nasabah yang tidak memiliki saldo
Efek pada Rekening Efek dan/atau
dana pada Rekening Dana telah
memberikan deposit sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada
Rekening Dana; atau
b. Nasabah yang memiliki saldo Efek
pada Rekening Efek
telah
menyelesaikan kewajiban atas
pembayaran biaya penggunaan
Fasilitas Online Trading yang
tertunggak; dan
c. Nasabah menghubungi Call Center
BCAS untuk mengaktifkan kembali
akses penggunaan Fasilitas Online
Trading.
V. FORCE MAJEURE/Keadaan Memaksa
Nasabah dengan ini membebaskan BCAS
dari segala kerugian yang timbul karena
kejadian-kejadian atau keadaan yang
berada di luar kendali atau di luar
kemampuan BCAS yang mengakibatkan
Fasilitas Online Trading tidak dapat bekerja
secara normal.
Force Majeure atau
Keadaan Memaksa tersebut mencakup
namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai
berikut:
 terjadinya bencana seperti gempa
bumi, banjir, kebakaran dan bencana
alam lain yang memiliki dampak serupa,
 terjadinya gangguan keamanan, sosial
politik
seperti,
huru-hara,
aksi
terorisme,
kerusuhan,
sabotase,
pemogokan, epidemi atau aktivitas lain
yang memiliki dampak serupa,



terjadinya
gangguan
infrastruktur
seperti adanya gangguan dan/atau
terputusnya jaringan telekomunikasi,
listrik atau fasilitas publik lain yang
mempengaruhi kinerja Fasilitas Online
Trading.

Nasabah membebaskan BCAS dari segala
kerugian, gugatan, denda/penalti dan
membebaskan BCAS dari tanggung jawab
dan kewajiban yang
secara langsung
maupun tidak langsung timbul akibat
terjadinya Force Majeure atau Keadaan
Memaksa.
VI. DISCLAIMER
1. Setiap keputusan investasi yang dibuat
setelah membaca atau mendengar
informasi yang diberikan kepada
Nasabah oleh BCAS, baik melalui
website, Fasilitas Online Trading,
maupun dari karyawan BCAS adalah
sepenuhnya keputusan dari Nasabah,
oleh karena itu segala risiko dan akibat
dari keputusan investasi tersebut
menjadi tanggung jawab Nasabah.
2. Nasabah dengan ini menyatakan
bertanggung jawab penuh dan akan
menanggung 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
komputer
Nasabah maupun Fasilitas Online
Trading, termasuk namun tidak
terbatas pada, ketidakmampuan untuk
membatalkan order, pembatasan akses
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atau gangguan sistem, sepanjang hal
tersebut tidak disebabkan oleh
kesalahan BCAS.
3. BCAS
tidak
bertanggung
jawab
terhadap segala akibat yang timbul
terkait dengan penggunaan Fasilitas
Online Trading ini, termasuk namun
tidak terbatas pada kegagalan transmisi
data, kerusakan data, tidak terkirimnya
data baik sebagian maupun seluruhnya
yang terjadi karena alasan di luar
kendali BCAS sebagai penyedia Fasilitas
Online Trading. Nasabah mengerti dan
menyadari sepenuhnya akan risiko
tersebut dan dengan ini membebaskan
BCAS dari segala kerugian yang sudah
dan/atau mungkin timbul baik pada
saat ataupun setelah dipergunakannya
Fasilitas Online Trading.

VII. LAIN LAIN
1.

2.

Dalam hal Nasabah memberikan instruksi
penarikan dana, maka Nasabah wajib
memastikan bahwa nomor rekening bank
yang dimasukkan pada Fasilitas Online
Trading adalah sesuai dengan nomor
rekening bank yang telah didaftarkan pada
BCAS. BCAS akan menolak pelaksanaan
instruksi penarikan dana jika nomor
rekening bank yang dimasukkan pada
Fasilitas Online Trading tidak sesuai dengan
rekening bank yang didaftarkan Nasabah
pada BCAS.
Nasabah dapat melakukan penarikan dana
dengan menggunakan tiga metode,
a. Dengan mengisi dan menandatangani
form penarikan dana sesuai standard
BCAS, lalu dikirimkan melalui pos, fax,
atau email ke BCAS.
b. Dengan menggunakan email yang telah
didaftarkan
sewaktu
membuka

rekening efek di BCAS dengan
mencantumkan
informasi
Nama
Nasabah, Kode Klien, Nomer Rekening
Bank yang telah didaftarkan sewaktu
membuka rekening efek di BCAS, dan
jumlah dana yang ingin ditarik.
c. Dengan menggunakan Fitur Cash
Withdrawal dari Fasilitas Online
Trading.
3.

Fasilitas Online Trading ini hanya bisa
dilakukan untuk bertransaksi di Pasar
Reguler.

4.

BCAS dapat melakukan perubahan atas
ketentuan
Addendum
ini
dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari keja sebelum berlakunya
perubahan tersebut. Jika setelah 30 (tiga
puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut
diterima dan Nasabah tidak memberikan
pendapatnya maka Nasabah dianggap telah
menyetujui perubahan tersebut.

Dengan membaca ketentuan-ketentuan di atas,
Nasabah
menyatakan telah membaca,
mengerti dan menyetujui segala ketentuanketentuan yang berlaku di atas yang merupakan
bagian yang tidak terpisah dengan Perjanjian
Pembukaan Rekening Nasabah atau Kontrak
Kenasabahan yang telah ditandatangani
sebelumnya serta bertanggung jawab penuh
atas segala tindakan yang diambil terkait
dengan Penggunaan Fasilitas Online Trading.
Demikian Addendum ini ditandatangani,
______ / ______ / 20____

Nama : ______________________________
Nasabah
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