PT. SOEGEE FUTURES
FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI (INDIVIDUAL)
Formulir No.: IV.PRO.13 - Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tgl. 09 Januari 2009

Mohon lengkapi data – data berikut dan menandatangani formulir aplikasi ini. Tanda (*) coret yang tidak perlu
1A. DATA PRIBADI NASABAH (APPLICANT)

ACCOUNT NO:
Status: □ Menikah □ Belum Menikah
Nama Istri / Suami :

Nama Lengkap: Tn / Ny / Ibu / Nona

Base Account Currency: □ IDR □ USD □ Lainnya ..............
Tempat & Tanggal Lahir

KTP/SIM/Passport No.

Kebangsaan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Alamat Rumah:

Kode Pos:

Durasi tinggal di rumah tersebut:

Kepemilikan: Sendiri / Hipotek / Sewa*

Alamat Surat - Menyurat (jika berbeda dari alamat rumah):

No. Telp Rumah:

No. Telp Kantor:

Kode Pos:

No.Handphone:

No.Fax:

Alamat Email:
Pekerjaan

Lama Bekerja

Nama Perusahaan dan Alamat

Pendapatan Tahunan:

□ IDR100,000,000-IDR250,000,000
□ Diatas IDR500,000,000

Bergerak Dalam Bidang

□ IDR250,000,000-IDR500,000,000

Kekayaan Bersih:

Kekayaan Lancar:

Sumber Dana Diperoleh Dari :
Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

Nomor Rekening Bank

Tipe Rekening Bank

Nomor Rekening PT. SOEGEE FUTURES Yang Sebelumnya atau Telah Ada:
Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:
Nama:
Alamat:

2.

No. Telp Rumah:

Hubungan dengan anda:

INFORMASI TAMBAHAN NASABAH

Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik.
A.

TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO

1. Keseluruhan tujuan investasi: Menjaga Modal /Menambah Pendapatan /Pertumbuhan / Spekulasi*
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: - Rendah / Menengah / Tinggi*
_________________________________________________________________________________________________
B.

PERDAGANGAN UTAMA & LINDUNG NILAI
□ Sekuritas
□ Opsi

□ Futures/Berjangka

□ Lain – lain:

C.

APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRADING SEBELUMNYA? APAKAH ANDA PERNAH
MENDENGAR DAN MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / OPSI / FUTURES / LEVERAGED FOREX TRADING /
MARGIN TRADING?

□ Tidak □ Ya*
(Jika ya, tolong cantumkan produk apa saja yang pernah Anda jalankan dan lama pengalaman dalam pasar
investasi):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________________
D.

PENGENALAN PADA PT. SOEGEE FUTURES

□ Saya adalah nasabah dari Soegee Futures Group: (harap disebutkan) ..............
□ Saya dikenalkan oleh salah satu nasabah dari PT. SOEGEE FUTURES: (harap disebutkan) ..............
□ Saya mengenal PT. SOEGEE FUTURES melalui Iklan / Internet / Website / Seminar / / Konferensi
□ Lain - lain: (harap disebutkan) ..............
_________________________________________________________________________________________________
E.

Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) bekerja di bidang Perantara Perdagangan Berjangka, BAPPEBTI, Bursa Berjangka,
Kliring Berjangka, sebuah perusahaan yang diatur oleh bursa, Bank, Perusahaan asuransi, atau institusi keuangan lainnya?

□ Tidak □ Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): ………………………
_________________________________________________________________________________________________
F.

Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) berprofesi sebagai pegawai hukum, direksi, atau mengontrol karyawan di suatu
perusahaan atau apakah Anda memiliki saham terbatas?

□ Tidak □ Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut): ………………………
_________________________________________________________________________________________________
3.

DEKLARASI, EKSEKUSI, DAN TANDA TANGAN SPESIMEN

Spesimen tanda tangan calon nasabah ada di bawah ini, dari setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai ketentuan yang
berlaku dari perjanjian antara nasabah dengan PT. SOEGEE FUTURES.
Dalam hal pembukaan rekening di PT. SOEGEE FUTURES, maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala
keputusan yang kami buat dengan segala risiko yang terjadi:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

Bahwa seluruh informasi yang diberikan di dalam lembar aplikasi pembukaan rekening ini adalah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Bahwa calon nasabah sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada
perjanjian ini.
Bahwa calon nasabah wajib memberi informasi tambahan kepada pihak PT. SOEGEE FUTURES dan menyerahkan seluruh
dokumen dan instrumen (termasuk dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak PT. SOEGEE FUTURES dalam
hal pembukaan rekening maupun segala hal yang berhubungan dengan rekening nasabah baik dalam proses pembukan
rekening di PT. SOEGEE FUTURES maupun demi terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait dengan kegiatan
pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.
Tidak akan menggunakan rekening ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum
termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
Saya/kami menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam margin trading. Seluruh keuangan yang saya/kami keluarkan
adalah tanggung jawab saya/kami dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya/kami serta program pensiun saya/kami.
Spesimen

_________________________
Tanda Tangan Nasabah
Mengetahui,
Suami/Istri*)

Tanda Tangan Nasabah

(meterai)

______________
Nama
*) Pilih salah satu

_________________________
Nama Nasabah
Tanggal:

