FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN SAHAM (RTS)
DIISI OLEH PETUGAS PT BCA SEKURITAS
NO. FORMULIR

:

NO. RDN

:

NO. SID

:

MARKETING EXECUTIVE

:

NO. C-BEST ACCOUNT

:

ACCOUNT EXECUTIVE

:

DIISI OLEH NASABAH
NAMA NASABAH

:

EMAIL

:

HANDPHONE

:
PERNYATAAN SETUJU MENGIKUTI PROGRAM REKENING TABUNGAN SAHAM (RTS)

Dengan menandatangani form ini maka saya setuju untuk mengikuti program RTS BCA Sekuritas sesuai dengan syarat &
ketentuan yang berlaku dengan ketentuan pilihan saham saya sebagai berikut :
PILIHAN SAHAM DAN JUMLAH LOT
Pilihan saham RTS adalah saham dalam LQ45 (pilihan dapat dilihat di https://idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-

saham : pilih LQ45) sebagai berikut :
NO

KODE SAHAM

JUMLAH (LOT)

NO

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

KODE SAHAM

JUMLAH (LOT)

*untuk saham BBCA pihak BCA Sekuritas tidak dapat menyediakan hasil riset karena asas “conflict of interest”
*jika pilihan saham nasabah lebih dari 10 mohon menggunakan formulir RTS lanjutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Formulir RTS

TANGGAL PEMBELIAN PERTAMA & FREKUENSI RTS
Bulan mulai

: _________________________________________

Pilihan Frekuensi

:

Mingguan setiap Hari __________

Bulanan setiap tanggal : _____________

TANDA TANGAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN RTS
kota, tanggal
Meterai Rp 6000
materai 10000

Nama :

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING TABUNGAN SAHAM INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN DARI PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK BESERTA SYARAT DAN KETENTUAN UMUMNYA PT
BCA SEKURITAS (SELANJUTNYA DISEBUT “BCAS”)
PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM REKENING TABUNGAN SAHAM (selanjutnya disebut “RTS”),
Nasabah menyatakan, setuju & mengerti bahwa :
1. Nasabah wajib memiliki Rekening Efek Regular sebelum RTS dibuka.
2. Pembukaan Formulir RTS harus disertai dengan pembukaan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Efek Individu (“FPRE Individu”). Nasabah
tidak memiliki kewajiban menyertakan FPRE Individu jika Nasabah telah memberikan FPRE Individu ke BCAS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3. Nasabah tanpa terkecuali wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh BCAS terkait dengan proses pembukaan RTS.
4. Daftar Saham Pilihan (“DSP”) yang ada dalam RTS adalah daftar saham berdasarkan Index LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.
5. BCAS tidak bertanggung jawab atas performa dan risiko investasi masa depan dari saham yang dipilih oleh Nasabah.
6. Pembelian/pemilihan saham oleh Nasabah bukan berdasarkan paksaan dan merupakan keputusan murni dari Nasabah.
7. Proses pembukaan RTS adalah 2 (dua) hari bursa setelah formulir pembukaan RTS diterima oleh BCAS dengan catatan nasabah telah memiliki
rekening efek di BCAS, dimana hari pembelian pertama adalah pilihan hari setelah proses pembukaan RTS selesai..
8. Minimum Pembelian Saham Program RTS ini adalah 1 lot ( 100 lembar )
9. Periode minimum pembelian saham adalah 12 (dua belas) bulan sejak pembelian pertama dan akan diperpanjang secara otomatis jika :
i. Nasabah tidak mengajukan permohonan pemberhentian pembelian saham RTS paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sebelum tanggal
pembelian saham RTS yang disebutkan dalam Formulir RTS dilaksanakan. Email permohonan pemberhentian pembelian saham RTS
wajib disampaikan ke email yang terdaftar dan diakui BCAS
ii. Proses Pembelian saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan nomor 14 & 15.
10. Jika Nasabah tidak memenuhi penyelesaian kewajiban selama 2 (dua) kali berturut-turut maka BCAS akan melaksanakan penjualan paksa
(forced sell) guna penyelesaian kewajiban atas pembelian saham RTS, dan dengan demikian maka RTS nasabah otomatis di tutup atau
berakhir sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan pembelian saham RTS berikutnya.
11. BCAS tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian saham RTS jika kontrak RTS telah berakhir
12. Periode program RTS terhitung sejak BCAS melakukan pembelian saham pertama sesuai dengan instruksi nasabah.
13. Selama Periode Program RTS Nasabah berhak untuk:
i. Merubah pilihan saham sebanyak 1x dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah RTS di mulai, dimana setelah jangka waktu
3 (tiga)
bulan maka tidak ada perubahan pilihan saham yang dapat diajukan oleh Nasabah, perubahan saham dilakukan dengan menyampaikan
terlebih dahulu melalui email nasabah yang terdaftar di BCAS paling lambat 7 hari bursa sebelum tanggal pembelian selanjutnya
dilaksanakan.
ii. Melakukan penjualan atas portofolio RTS yang dimiliki nasabah melalui Online Trading / melalui broker (Offline), apabila penjualan
dilakukan melalui Online Trading perlu dilakukan pemindahan saham ke rekening regular terlebih dahulu, apabila penjualan melalui
broker (Offline) tidak diperlukan pemindahan saham ke rekening regular.
iii. Pemindahan saham dilakukan dengan cara mengirimkan formulir pemindah bukuan saham ke email ke email yang terdaftar dan diakui
BCAS
iv. Nasabah diperbolehkan melakukan perubahan jumlah lot untuk program RTS tanpa biaya, dan perubahan jumlah lot yang dimaksud
akan berlaku sampai dengan akhir masa program RTS, dengan menyampaikan terlebih dahulu melalui email nasabah yang terdaftar di
BCAS paling lambat 7 hari bursa sebelum tanggal pembelian.
14. Nasabah wajib melakukan deposit awal setara dengan 2x dari nilai harga penutupan pilihan saham 1 (satu) hari bursa sebelum RTS selesai di
proses dikalikan jumlah lot saham pilihan nasabah, jika nasabah tidak memberikan deposit awal maka BCAS tidak memiliki kewajiban untuk
melakukan pembelian sesuai kontrak RTS.
15. Dana pembayaran atas pembelian saham selanjutnya harus di transfer pada saat jatuh tempo yaitu T+2 (dengan batas waktu maksimal pukul
11.00 wib). Penyelesaian pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan setelah T+2 akan dikenakan biaya bunga yang berlaku di
BCAS, BCAS akan memberikan pemberitahuan atas kewajiban yang harus di selesaikan jika sampai T+2 nasabah tidak melakukan pembayaran
atas pembelian saham RTS.
16. Apabila dana atas penyelesaian kewajiban pembelian belum diterima di T+4 (selambat-lambatnya pukul 11.00 wib), maka BCAS berhak
melakukan penjualan paksa (forced sell) terhadap saham yang telah dibeli oleh nasabah.
17. Apabila masih terdapat sisa saldo hutang setelah dilakukannya penjualan paksa, maka BCAS berhak untuk meminta kepada nasabah untuk
menyelesaikan kewajiban sisa saldo terhutang tersebut.
18. Fee (biaya) Transaksi yang akan dikenakan oleh Nasabah berlaku Fee (biaya) Broker (offline).
19. Transaksi akan dilakukan setiap hari bursa di sesi perdagangan pertama sesuai dengan pilihan frekuensi Nasabah tanpa adanya jaminan
harga terbaik hari itu.
20. Apabila hari pembelian jatuh pada hari libur bursa maka pembelian saham akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
21. Apabila dikarenakan hari libur bursa, pembelian saham tertunda sampai dengan pembelian saham berikutnya maka pembelian saham akan
dilakukan bersamaan dengan pilihan frekuensi selanjutnya.
22. Apabila pembelian saham pada hari ditentukan tidak terjadi maka pembelian saham akan dilakukan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari
bursa pada jam yang sama dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
23. Nasabah RTS mempunyai hak dari setiap tindakan Penerbitan Efek yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis
dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
waran atau hak-hak lainnya (corporate action) yang melekat pada kepemilikan saham pilihan tersebut.
24. Apabila terjadi pemecahan nominal efek (Stock Split) atau pegabunggan nominal efek (Reverse Stock), BCAS akan menyesuaikan secara
otomatis mengacu pada harga saham sebelumnya sehingga jumlah lot otomatis akan bertambah/berkurang secara proporsional.
25. Seluruh Korespondensi atas email ke BCAS wajib disampaikan ke alamat email cs@bcasekuritas.co.id atau halo@bcasekuritas.co.id

Paraf

FORMULIR RTS LANJUTAN
PILIHAN SAHAM DAN JUMLAH LOT (LANJUTAN)
Form RTS lanjutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan RTS

Pilihan saham RTS adalah saham dalam LQ45 (pilihan dapat dilihat di https://idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-

saham : pilih LQ45) sebagai berikut :
NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

KODE SAHAM

JUMLAH (LOT)
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