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PT. PACIFIC 2000 SECURITIES

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU

Cabang: ________________________                                                   No. Rekening: -

DATA PRIBADI PEMOHON
Nama sesuai identitas     : ______________________________________________________________________________

Nama Panggilan             : ______________________________________________________________________________

Jenis Kartu Identitas       : KTP SIM KIMS/KITAS Passport Lainnya ________

Nomor Identitas              : ______________________ Berlaku s/d - -

Tempat lahir                   : ______________________ Tanggal lahir - -

NPWP                            : Ada, mohon diisi _________________________ Tidak ada

Jenis Kelamin                 : Laki-laki Perempuan

Agama                            : Islam Kristen Katholik Budha Hindu

Kewarganegaraan           : WNI WNA Jika WNA, asal Negara ________________________________

Status Perkawinan          : Menikah Belum menikah Cerai

Jumlah Tanggungan       : ______ orang
Alamat Sesuai Identitas  : ____________________________________________________________________________

Kota ________________________ Kode Pos _____________________________(Wajib diisi)
No. Telp. Rumah            : _____________________ Handphone/Pager: _______________________________________

No. Faksimili                 : _____________________ Alamat E-mail :     _______________________________________

Alamat tempat tinggal    : ____________________________________________________________________________
                                                 Kota ________________________ Kode Pos ____________________ (Wajib diisi)

Status Rumah Tinggal   : Milik Keluarga Milik Sendiri Milik Istri/Suami Rumah Dinas

Sewa/Kontrak Lainnya _______________________________

Menempati Sejak          : dd mm yyyy

Pendidikan                    : SMA Akademi S1 S2 S3 Lainnya __________________

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada  Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa 
Efek/          BAPEPAM dan LK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis ?

Ya Tidak       Bila ya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut __________________________________
   
     Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain  ?

Ya Tidak      Bila ya, nama dari Perusahaan Efek tersebut              __________________________________

   Apakah Saudara memiliki 5 % atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

Ya Tidak      Bila ya, nama dari saham publik tersebut                   __________________________________

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi: Sesuai Alamat Identitas Alamat Tempat Tinggal Alamat Kantor

Alamat lain : _____________________________________________________________
                                                   Kota : ___________________________ Kode Pos ________________________  (Wajib diisi)

Pengiriman Konfirmasi : Via faksimili Via email
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DATA PEKERJAAN PEMOHON

Pekerjaan                             : Pegawai/Mahasiswa/i         Ibu Rumah Tangga              Karyawan Swasta

   Pegawai Negeri BUMN TNI/Polri

Pensiunan Wirausaha Profesional

Lainnya __________
Nama Perusahaan/Kantor : ________________________________________________________________________________
Kegiatan/Bidang Usaha    : ___________________________   Posisi/Jabatan________________________________________
Alamat Perusahaan/Kantor: ________________________________________________________________________________
                                               Kota _______________________ Kode Pos____________________________(Wajib diisi)
No. Telp. Kantor/Ext.      :    ___________________________  Alamat E-mail : ______________________________________

No. Faksimili               :  ___________________________  Lama Bekerja/Usaha:      Tahun Bulan

DATA PASANGAN / ORANG TUA

Nama sesuai identitas     :

(WAJIB DIISI JIKA TELAH MENIKAH ATAU MASIH SEBAGAI MAHASISWA/I )

_________________________________________________________________________________

Hubungan                        : Suami Istri Ayah Ibu Lainnya ______

Jenis Kartu Identitas        : KTP SIM KIMS/KITAS Passport Lainnya ______

Nomor Identitas             : _______________________     Berlaku s/d                        -   -         

Pekerjaan                        : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Karyawan Swasta
Tangga

Pegawai Negeri BUMN TNI/Polri

Pensiunan Wirausaha Profesional

Lainnya _________
Nama Perusahaan/Kantor :    _____________________________________________________________________________
Kegiatan/Bidang Usaha   :                     __________________________ Posisi/Jabatan : ______________________________________
Alamat Perusahaan/Kantor: _____________________________________________________________________________

Kota ______________________Kode Pos ______________________________( Wajib Diisi)
No. Telp. Kantor/Ext.   :      __________________________ Alamat E-mail : _____________________________________

No. Faksimili               :                     __________________________Lama Bekerja/Usaha:      Tahun Bulan

REFERENSI BANK
Nama Bank & Cabang Nama Pemilik Rekening Jenis Rekening No. Rekening

1.

2.

3.
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DATA KEUANGAN PEMOHON (dalam jutaan Rupiah)

Penghasilan Utama/Kotor/thn : < 25  25-100 100-250 250-500 500-1 M > 1 M

 Sumber Penghasilan Utama     : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus

Suami/istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah

Deposito Lainnya ____________

Penghasilan Tambahan            : <25 25-100 100-250 250-500 500-1 M > 1 M
Kotor/tahun

Sumber Penghasilan Tambahan :         Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus

Suami/istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah

Deposito Lainnya _______

Pengeluaran Per Bulan            : <5 5-10 10-25 25-50 500-100 > 100

Tujuan Investasi                        : Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Pendek

Spekulasi Apresiasi Harga Sumber Pendapatan

Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan 
prioritas investasi. Bila lainnya harap sebutkan.

Lainnya ______________

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA (dalam jutaan Rupiah)

Penghasilan Utama/Kotor/thn :   < 25  25-100 100-250 250-500 500 - 1 M > 1 M

Sumber Penghasilan Utama  : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
Suami/istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah
Deposito Lainnya ______

Penghasilan Tambahan          : <25 25-100 100-250 250-500 500-1 M > 1 M
Kotor/tahun

Sumber Penghasilan             : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
Tambahan Suami/istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah

Deposito Lainnya______________

Penghasilan Per Bulan          : <5 5-10 10-25 25-50 50-100 > 100

INSTRUKSI KHUSUS
I. DANA

1. Seluruh pembayaran kepada PT  PACIFIC 2000 SECURITIES  (selanjutnya disebut PT PACIFIC 2000 SECURITIES akan dilakukan oleh 
saya sendiri yang bertandatangan di  bawah ini (selanjutnya disebut ”pemohon”) melalui transfer ke salah satu rekening di bawah ini:
Atas nama  : PT PACIFIC 2000 SECURITIES   Atas nama     : PT  PACIFIC 2000 SECURITIES
No. Rekening  : ..............................................             No. Rekening   : .......................................
Bank                : ..............................................             Bank                 : .......................................
Cabang            : ..............................................            Cabang             : ........................................

Dalam hal apapun juga  PT PACIFIC 2000 SECURITIES tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.
2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke rekening efek Pemohon ke salah satu  rekening 

bank yang disebutkan di point 1 di atas.
3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain rekening yang telah ditentukan di point 1 di atas akan menjadi tanggung 

jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menanggung seluruh risiko, 
kerugian, dan biaya yang timbul; 

4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke rekening referensi bank Pemohon di atas.

II. EFEK
1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian  PT PACIFIC 2000 SECURITIES atau Kustodian 

yang ditunjuk oleh  PT PACIFIC 2000 SECURITIES
2. Seluruh Efek hasil transaksi beli Pemohon melalui  PT PACIFIC 2000 SECURITIES  harap disimpan dalam Kustodian yang ditunjuk oleh 

PT PACIFIC 2000 SECURITIES.

III. REGISTRASI
Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh efek diregistrasikan atas nama  PT PACIFIC 2000 SECURITIES untuk selanjutnya hak 
Pemohon atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan uang ditransfer ke rekening efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

IV. LAIN-LAIN
Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT PACIFIC 2000 SECURITIES,  maka  Pemohon  akan  
bertanggung jawab sepenuhnya  akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.
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PERNYATAAN
1. Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut ”Pemohon”) menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan 

Rekening Efek Perorangan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, 
serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan 
diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi  PT PACIFIC 2000 SECURITIES sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek 
(terlampir). 

2. Pemohon menjamin bahwa:
a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain;
b. Pemohon telah berusia minimal 21 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini;
c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan 

atau orang yang sedang menjalani hukuman;
d. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini;
e. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak PT PACIFIC 2000 SECURITIES atau pihak manapun 

juga.
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT PACIFIC 2000 SECURITIES untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses 

pembukaan rekening efek perorangan ini dari bank-bank yang disebutkan di atas;
4. PT PACIFIC 2000 SECURITIES berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa 

menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap 
PT PACIFIC 2000 SECURITIES atau tidak;

5. PT PACIFIC 2000 SECURITIES berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan;
6. PT PACIFIC 2000 SECURITIES akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek termasuk sertifikat-sertifikat efek kepada Pemohon 

melalui perantara kurir lokal.
PT PACIFIC 2000 SECURITIES tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman yang dimaksud di atas melalui pos atau kurir lokal 
kecuali dalam hal-hal dimana PT PACIFIC 2000 SECURITIES dengan sengaja lalai dalam mengerjakan atau mengirimkan dokumen-dokumen tersebut;

7. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek yang berada dalam rekening efek pemohon menggunakan 
nama PT PACIFIC 2000 SECURITIES;

8. Untuk keperluan penyampaian konfirmasi transaksi efek dari PT PACIFIC 2000 SECURITIES kepada Pemohon, maka apabila Pemohon tidak mempunyai mesin  
faksimili atau mesin faksimili Pemohon tidak dapat dipergunakan atau tidak mempunyai alamat e-mail, maka Pemohon akan mengajukan permintaan secara 
tertulis agar konfirmasi transaksi efek atas nama Pemohon dapat dikirimkan ke kantor pusat PT PACIFIC 2000 SECURITIES atau kantor cabang tempat 
Pemohon membuka rekening untuk diambil sendiri oleh Pemohon;

9. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek individu ini merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan Ketentuan Transaksi Efek (terlampir); 

10. Pemohon menjamin bahwa dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal tindak pidana 
apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang;
12. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan;

14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar __________ % per hari dari seluruh jumlah  kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi 
terhitung sejak tanggal jatuh tempo;

15. Dalam hal  Pemohon  telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon  menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat 
dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama; 

16. Apabila di kemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka perusahaan berwenang untuk mengambil 
tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Pemohon.

___________, - -
                                                                                                                               PT PACIFIC 2000 SECURITIES
PEMOHON

(Rp 6.000,- stamp duty)
_________________................................................................... ________________________
Nama Jelas :…………………………………………………………….                             .Nama Jelas :
                                                                                                                                               Jabatan       :

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT PACIFIC 2000 SECURITIES
Pemohon direkomendasi oleh  :  Sales  Dealer  Lain-lain ____________    (sebutkan)
Rekomendasi Batas Transaksi : Rp __________________
Jumlah Deposit Perdana          : Dana sejumlah Rp _______________

Efek ___________ Harga _________

Efek ___________ Harga _________ (Sesuai nilai pasar hari ini, tanggal ____________ )

Pengenaan Fee Transaksi         : a Fee Beli = , % b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1 % = , %
Catatan/Komentar               : ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA :

Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS* Fotocopy NPWP

Rekening Koran Bank bulan terakhir Lain-lain ________________________________ (Sebutkan)

Dilengkapi oleh :

______________
Tanggal      :
Nama Jelas :
Jabatan       :
* Coret yang tidak perlu

Diperiksa oleh :

_______________
Tanggal       :
Nama Jelas :
Jabatan        :

Disetujui oleh :

______________
Tanggal      :
Nama Jelas :
Jabatan        :
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PT PACIFIC 2000 SECURITIES
                                                                                                            

                      LEMBAR SPESIMEN PEMOHON

Nama Pemohon :

Alamat             :

Nama (A)  :
Jabatan      :

Nama (B)  :
Jabatan      :

Cabang             :

Contoh Stempel Perusahaan : Nama (C)  :
Jabatan      :

Nama (D)  :
Jabatan      :

Ketentuan Tandatangan :

                    DIISI OLEH PT PACIFIC 2000 SECURITIES
Tanggal Pembukaan Rekening: Tanggal Perubahan Tanda Tangan:

Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh:

Tanggal Mulai berlaku:

Nama    :
Jabatan :

Nama   :
Jabatan:
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PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK
NOMOR: ........../PRE/2010

Pada hari ini, hari ..................... tanggal ..................... di Jakarta, telah dibuat Perjanjian Pembukaan 
Rekening Efek, oleh dan antara :

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, dalam hal ini diwakili oleh ............................., dalam 
jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan 
atas nama perseroan terbatas PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, berkedudukan di ANZ Tower, 
Lt 18, dengan alamat kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220; 
- untuk selanjutnya disebut sebagai “ PT. PACIFIC 2000 SECURITIES”.

2. ........................................ warga negara ........................., pekerjaan ........................... , bertempat 
tinggal di ..............................., pemegang KTP/Pasport No.: ......................................... 1); atau PT
............................................, dalam hal ini diwakili oleh .................., dalam jabatannya selaku 
___________ dari PT __________ tersebut, dan karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasarnya  mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan 
terbatas PT ............................................, berkedudukan di ........................, dengan alamat kantor 
pusat di ................................2); 
- untuk selanjutnya disebut sebagai “NASABAH”.

1) untuk NASABAH perorangan 
2) untuk NASABAH Badan Hukum 

MENIMBANG

a. Bahwa NASABAH bermaksud membuka Rekening Efek pada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES
yang akan digunakan untuk Transaksi Efek yang dilakukan oleh NASABAH dari waktu ke waktu 
melalui PT. PACIFIC 2000 SECURITIES sebagai Perantara Pedagang Efek;

b. Bahwa untuk keperluan pada butir a di atas, NASABAH telah mengajukan permohonan 
pembukaan Rekening Efek kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES dan telah menyerahkan 
semua dokumen yang dipersyaratkan kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

c. Bahwa atas permohonan tersebut PT. PACIFIC 2000 SECURITIES telah melakukan evaluasi atas 
dokumen yang diserahkan NASABAH dengan memperhatikan sepenuhnya Prinsip Mengenal 
NASABAH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10. tentang 
Prinsip Mengenal NASABAH Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PT. PACIFIC 2000 SECURITIES dan NASABAH
dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini berikut lampirannya dan/atau perubahan dan/atau 
penambahannya yang akan dibuat di kemudian hari, yang semuanya akan merupakan satu kesatuan 
dengan Perjanjian ini, maka kata-kata yang disebut di bawah ini yang dimulai dengan huruf besar 
harus diartikan sebagai berikut, kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain  :
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a. “BAPEPAM &  LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang 
dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 Undang-undang Pasar Modal.

b. “Bursa” berarti PT BURSA EFEK INDONESIA.

c.       “Efek” berarti saham atau Efek bersifat ekuitas lainnya

d. “Hari Bursa” berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin 
sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan 
sebagai hari libur Bursa oleh Bursa. 

e. “Hari Kalender” berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius 
tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-
waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai bukan hari kerja.

f.      ”Konfirmasi Transaksi” berarti konfirmasi secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES kepada NASABAH atas setiap Transaksi Efek yang dilakukan 
yang memuat antara lain : nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi, 
jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi dan biaya, serta tanggal penyelesaian.

g. “Transaksi Efek” berarti setiap pesanan  jual beli Efek dari NASABAH kepada PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES yang dilaksanakan oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES melalui 
Transaksi Bursa di Bursa Efek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Efek.   

h. “Transaksi Bursa” berarti Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, 
atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek. .

i. “NASABAH” berarti pihak yang membuka Rekening Efek pada PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES untuk keperluan Transaksi Efek, yang nama dan identitasnya  diuraikan pada 
bagian komparisi dari Perjanjian ini.

j. “Perjanjian Pembukaan Rekening Efek” atau ”Perjanjian” berarti perjanjian antara 
NASABAH dengan yang memuat hak dan kewajiban terkait Transaksi Efek sebagaimana 
dimuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, berikut perubahan-perubahan dan atau 
penambahan-penambahan dan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di
kemudian hari.

k. “PT. PACIFIC 2000 SECURITIES” berarti pihak yang menyediakan jasa pembukaan dan 
pemeliharaan Rekening Efek untuk kepentingan NASABAH, yang nama dan identitasnya  
diuraikan pada bagian komparisi dari Perjanjian ini.

l. ”Rekening Efek” berarti  rekening untuk menampung dana dan Efek yang dibuka oleh 
NASABAH pada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES  untuk digunakan dalam melakukan 
Transaksi  Efek dan penyimpanan Efek untuk kepentingan NASABAH.

m.     ”Sub Rekening Efek” berarti Rekening Efek atas nama NASABAH yang tercatat  dalam PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank 
Kustodian.
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n. “Undang-Undang Pasar Modal” berarti Undang-undang nomor 8 tahun 1995  tentang Pasar 
Modal, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan atau perubahannya yang berlaku 
sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pembiayaan ini.  

PASAL 2
PERSYARATAN AWAL

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES dan NASABAH wajib menandatangani Perjanjian ini.

2. Dalam waktu __________ (____) Hari Bursa setelah Perjanjian ini ditandatangani, PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES wajib melakukan pembukaan Rekening Efek atas nama NASABAH di PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES dan membuka Sub Rekening Efek NASABAH atas nama PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau Bank 
Kustodian. 

3. Dalam waktu __________ (_____) Hari Bursa setelah NASABAH menerima pemberitahuan 
mengenai telah dilaksanakannya pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 pasal 2 di atas, NASABAH wajib melakukan:
a. penyetoran deposit awal ke Rekening Efek sekurang-sekurangnya sebesar Rp .......................,-

(.................................. rupiah) dan atau Efek senilai Rp............................., untuk kepentingan 
pembukaan Rekening Efek NASABAH baik di PT. PACIFIC 2000 SECURITIES maupun 
untuk kepentingan pembukaan Sub Rekening Efek di LPP.

b. Penyetoran Dana dan atau Efek, untuk kepentingan Transaksi Efek  NASABAH melalui PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES yang dilaksanakan melalui Transaksi Bursa.

4. Pembukaan Rekening Efek dan penyetoran Dana serta Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
dan 3 di atas dilakukan oleh NASABAH untuk Transaksi Efek melalui PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES  yang dilaksanakan melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek. 

PASAL 3
PENYIMPANAN DANA DAN ATAU EFEK

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES wajib menyimpan Dana dan atau Efek NASABAH dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Penyimpanan Dana dan atau Efek NASABAH wajib dilakukan terpisah dari Dana dan atau 

Efek PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
b. Penyimpanan Dana NASABAH pada rekening atas nama PT. PACIFIC 2000 SECURITIES

untuk kepentingan NASABAH di Bank atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES  yang dikhususkan hanya untuk menyimpan Dana NASABAH. 

c. Penyimpanan Efek di Sub Rekening Efek atas nama NASABAH di LPP atau Bank 
Kustodian.

d. Dibuat catatan pada Rekening Efek di LPP atau Bank Kustodian bahwa Dana dan atau Efek 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  huruf b dan c di atas adalah dimiliki oleh NASABAH.

e. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES wajib melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan atau 
Efek NASABAH dalam Rekening Efek masing-masing NASABAH.

2. NASABAH hanya dapat melakukan penyetoran Dana dan atau Efek ke Rekening Efek
NASABAH atau penarikan Dana dan atau Efek dari Rekening Efek NASABAH, melalui PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES.

PASAL 4
JAMINAN
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1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES menjamin bahwa:
a. Dana dan atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek NASABAH hanya akan digunakan 

untuk kepentingan NASABAH semata-mata dalam rangka pelaksanaan Transaksi Efek yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES melalui Transaksi Bursa 
sesuai dengan instruksi  dari NASABAH yang bersangkutan.

b. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES mengadministrasikan dengan tata kelola secara benar dan 
baik, Dana dan atau Efek yang terdapat di Rekening Efek NASABAH.

c. Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH dilakukan oleh PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES melalui Transaksi Bursa di  Bursa Efek.

2. NASABAH menjamin dan menyatakan bahwa:
a. NASABAH akan menyelesaikan kewajiban atas seluruh Transaksi Efek yang dilakukan oleh

NASABAH melalui PT. PACIFIC 2000 SECURITIES sesuai dengan instruksi NASABAH
yang bersangkutan.

b. Seluruh Dana dan Efek yang digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Efek tidak berasal 
dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk pencucian uang (money 
laundering).

c. Semua pernyataan, informasi dan keterangan yang diberikan atau dibuat oleh NASABAH
dalam Perjanjian ini dan atau surat menyurat dan atau berkas atau dokumen yang terkait 
dengan Perjanjian ini adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada.

d. NASABAH tidak akan melakukan Transaksi Efek dan menggunakan pelayanan pembukaan 
Rekening Efek ini atau sarana terkait yang tersedia, sebagai sarana untuk melakukan tindakan 
yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan atau ketentuan perundangan yang berlaku.

e. NASABAH tidak akan menuntut PT. PACIFIC 2000 SECURITIES atas kerugian yang 
diderita NASABAH sebagai akibat dari  kelalaian atau kekeliruan NASABAH dalam 
memberikan instruksi kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

f. NASABAH menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam
rangka Transaksi Efek termasuk sebagai akibat dari fluktuasi harga Efek yang terjadi di Bursa 
Efek, dan oleh karenanya melepaskan haknya untuk menggugat dan atau menuntut pihak 
manapun termasuk PT. PACIFIC 2000 SECURITIES sebagai akibat kerugian dimaksud.

g. Sehubungan dengan Transaksi Efek melalui PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, NASABAH 
hanya terikat kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES yang melaksanakan Transaksi Bursa 
dan tidak terikat kepada pihak lain termasuk Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, Lembaga 
Kliring dan Penjaminan yang menjadi pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa.  

PASAL 5
PESANAN ATAU INSTRUKSI NASABAH

1. NASABAH dalam memberikan instruksi atau perintah kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES
untuk melakukan Transaksi  Efek, dapat dilakukan secara lisan langsung kepada  PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES atau melalui telepon atau melalui faksimili atau melalui media elektronik 
lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara 
NASABAH dengan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

2. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka 
NASABAH dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengijinkan PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan NASABAH, baik lisan 
langsung kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, atau melalui telepon dengan suatu alat 
perekam.
Dalam rangka ini, NASABAH menyetujui bahwa PT. PACIFIC 2000 SECURITIES berhak atas 
dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi  tersebut adalah memang instruksi  yang diberikan 
oleh pihak yang berhak untuk memberikan instruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan 
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yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut (“Hasil Rekaman”) 
adalah benar adanya. 
PT. PACIFIC 2000 SECURITIES dan NASABAH bersama menyepakati bahwa Hasil Rekaman 
dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES dengan  NASABAH.

3. Suatu instruksi Transaksi Efek dari NASABAH hanya akan dilaksanakan oleh  PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES melalui Transaksi Bursa, apabila pemberian instruksi  tersebut telah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. Telah tersedia Dana dan atau Efek yang cukup pada Rekening Efek NASABAH sebelum 

pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek.
b. Atas kebijakan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, NASABAH dapat melakukan Transaksi 

Efek sesuai dengan trading limit yang ditetapkan oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES yaitu 
sebanyak-banyaknya ___ (_______) kali Dana atau Efek yang terdapat di Rekening Efek 
NASABAH, dengan ketentuan bahwa NASABAH wajib menyetor dana dan atau Efek pada  
tanggal Penyelesaian Transaksi Bursa.

c. Pesanan NASABAH  harus mencantumkan jumlah pesanan dan batasan harga (limit order).
d. Pesanan NASABAH harus mencantumkan umur pesanan (session order atau day order).
e. Efek yang dapat ditransaksikan adalah saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
f. Instruksi Transaksi Efek NASABAH dilakukan oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES

melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler,  kecuali NASABAH memberikan instruksi  di 
Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.  

4. Meskipun persyaratan pada ayat 3 di atas telah terpenuhi, PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tetap 
berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi NASABAH, apabila NASABAH menyampaikan 
instruksi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume 
perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk 
dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya,

5. NASABAH dapat membatalkan pesanannya setiap saat sebelum transaksi terjadi (matching) di 
Bursa Efek.

PASAL 6
KONFIRMASI TRANSAKSI NASABAH

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada 
NASABAH melalui email, faksimili atau melalui media elektronik lainnya yang dapat dijangkau 
oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

2. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada NASABAH
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan 
Transaksi Bursa tersebut.

3. NASABAH berhak menyampaikan keberatan atas hasil Konfirmasi Transaksi, selambat-
lambatnya .................. Hari Bursa terhitung sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi
dimaksud dalam pasal ini kepada NASABAH.

4. NASABAH dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES,  apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, 
NASABAH tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES.
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5. NASABAH memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa keberatan dan atau hasil dari 
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian lain dari Perjanjian ini, 
bagaimanapun tidak dapat membatalkan Transaksi Bursa. 

PASAL 7
PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

1. Dengan memperhatikan isi ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 sub b,  atas setiap 
transaksi pembelian dan atau penjualan Efek, NASABAH wajib menyetor kekurangan Dana dan 
atau Efek ke dalam Rekening Efek guna menyelesaikan transaksi pembelian dan atau penjualan 
Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2)
sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.

2. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES akan menyerahkan Efek yang dibeli atau Dana hasil penjulan
NASABAH ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum 
dalam Konfirmasi Transaksi.   

3. Efek dan atau Dana dalam Rekening Efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian 
kewajiban NASABAH tersebut terhadap PT. PACIFIC 2000 SECURITIES yang timbul dari 
Transaksi Efek.

4. (1). Apabila NASABAH lalai memenuhi kewajiban menyetor Dana atau menyerahkan Efek 
pada waktu sebagaimana dimaksud ayat 1, dimana dengan lewatnya waktu saja  telah 
merupakan bukti yang cukup adanya kelalaian NASABAH, PT. PACIFIC 2000 
SECURITIES berhak:
a. menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek (forced sell) tanpa instruksi 

terlebih dahulu dari NASABAH pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi mulai 
(T+3); atau

b. membeli Efek untuk kepentingan Rekening Efek NASABAH dengan tujuan untuk 
menutup saldo Efek negatif (short position) pada saat jatuh tempo penyelesaian 
transaksi (T+3).

(2). PT. PACIFIC 2000 SECURITIES berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan 
tata cara dan pelaksanaan penjualan dan atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam 
butir (1) di atas, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan dan atau pembelian 
Efek dimaksud.

(3).  PT. PACIFIC 2000 SECURITIES berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menggunakan 
hasil penjualan atau pembelian Efek di atas, untuk menyelesaikan atau melunasi semua 
kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian Efek, termasuk harga pembelian, denda, 
komisi, biaya dan kewajiban lain yang terhutang oleh NASABAH kepada PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES. 

5. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES menyetorkan Dana dan atau Efek hasil Transaksi Efek tersebut 
ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam 
Konfirmasi Transaksi.

PASAL 8
BIAYA,  KOMISI, PAJAK DAN DENDA

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi yang disampaikan oleh PT. PACIFIC 2000 SECURITIES
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 di atas, NASABAH wajib membayar:
a. Biaya-biaya transaksi yang dikenakan Bursa Efek Indonesia;
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b. Imbalan jasa berupa komisi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir 
Pembukaan Rekening Efek;

c. Pajak Penjualan (PPh) atas transaksi penjualan Efek dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dilakukan melalui pemotongan Dana
pada Rekening Efek dari NASABAH yang bersangkutan.

3. Atas setiap keterlambatan NASABAH menyetorkan Dana atau menyerahkan Efek kepada PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam 
Konfirmasi Tertulis Transaksi, NASABAH dikenakan denda yang besarnya adalah sebagaimana 
tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dari seluruh jumlah kewajiban pembayaran 
yang terlambat dibayarkan kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES. Besarnya denda dihitung 
secara harian terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi 
Transaksi sampai dengan NASABAH membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES berhak membebankan dan karenanya memperhitungkan denda 
tersebut pada Rekening Efek NASABAH. 

PASAL 9
PELAPORAN 

1. Untuk memelihara kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek, maka 
PT. PACIFIC 2000 SECURITIES wajib menyampaikan laporan kepada NASABAH atas Dana
dan atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek tersebut, sebagai berikut:
a. Laporan berkala, selambat-lambatnya pada tanggal .... pada bulan kalender berikutnya
b. Laporan sewaktu-sewaktu sesuai permintaan NASABAH secara tertulis.

2. Laporan Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat dikirimkan kepada 
NASABAH melalui faksimili, surat elektronik (email), kurir atau cara lain yang disepakati oleh
NASABAH dan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

3. NASABAH wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan data dan atau 
informasi mengenai NASABAH yang telah diberikan sehubungan dengan Perjanjian selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.
Selama PT. PACIFIC 2000 SECURITIES belum menerima pemberitahuan tertulis dari 
NASABAH perihal perubahan data atau informasi sebagaimana dimaksud disini, PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES akan melaksanakan Perjanjian dengan NASABAH atas dasar data atau 
informasi mengenai NASABAH yang tersedia pada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

PASAL 10
PEMBEKUAN,  PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN REKENING EFEK

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan 
sementara Rekening Efek NASABAH, dalam hal NASABAH tidak aktif selama jangka waktu 
........... ( _______) bulan berturut-turut atau sebanyak _____ (______) Hari Bursa secara tidak 
berturut-turut dalam jangka waktu _________.

2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek 
NASABAH atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang. 
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3. Tindakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan 
kepada NASABAH dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dilaksanakannya 
pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

PASAL 11
PENGAKTIFAN KEMBALI REKENING EFEK

1. Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 
di atas dapat diaktifkan kembali, apabila NASABAH mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan 
persyaratan  yang ditetapkan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.

2. Rekening Efek NASABAH yang telah diblokir atau disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat 2 di atas hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan NASABAH dan  apabila PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh
pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek 
NASABAH, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah, suatu keadaan diluar kesalahan dan atau 
kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat 
dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. 
Kejadian mana adalah, antara lain  terjadi peristiwa dan atau keadaan yang diluar kehendak dan 
kemampuan Bursa Efek dan atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS 
dan atau sistem pengendalian risiko (risk management system) Lembaga Kliring dan Penjaminan 
tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan 
atau kegagalan dan atau tidak dapat berfungsinya dan atau terhentinya sistem otoritas perbankan, 
demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung 
berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan 
pengambilalihan dan atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, 
pemberontakan,  perang baik yang diumumkan maupun  tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik 
perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa Efek dan atau sistem pengendalian risiko 
Lembaga Kliring dan Penjaminan) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu.

2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak 
terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing 
pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force 
Majeure.

3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus memberitahukan segera 
pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis 
selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam (batas waktu diserahkan pada kebijakan masing-
masing PT. PACIFIC 2000 SECURITIES) sejak saat terjadinya Force Majeure berkenan dan
harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam 
Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

4  Bila Force Majeure disetujui dan ternyata jangka waktu keterlambatan atau tidak terlaksananya  
pelaksanaan kewajiban berkenan melebihi  ___________ Hari Kalender, sehingga Para Pihak 
tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka pihak 
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yang berkepentingan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan cara sebagaimana 
ditentukan dalam pasal _________ Perjanjian ini.

PASAL  13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh NASABAH atau PT. PACIFIC 2000 SECURITIES setiap waktu 
dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya __________ ( _______) 
Hari Kalender sebelum tanggal pemberhentian yang dikehendakinya.

2. Kendatipun Perjanjian ini telah berakhir atas dasar ketentuan dalam pasal ini atau atas dasar 
perihal lainnya, NASABAH dan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tetap berkewajiban 
menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian 
yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.   

3. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak  dengan ini  setuju untuk 
mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan 
ketentuan yang memerlukan putusan  pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

PASAL 14
NASABAH MENINGGAL DUNIA

1.  Jika NASABAH perorangan meninggal dunia, maka PT. PACIFIC 2000 SECURITIES berhak 
meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, 
akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES
diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek NASABAH yang 
telah meninggal dunia tersebut.

2.  Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek NASABAH yang meninggal dunia kepada (para) 
ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang 
disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, maka  PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES menutup Rekening Efek atas nama NASABAH dan PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan 
penyerahan kekayaaan Rekening Efek NASABAH dimaksud.

PASAL 15
KUASA

1. Dalam rangka melaksanakan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, NASABAH  dengan ini
memberikan kuasa kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, untuk atas nama NASABAH:
a. membuka Sub Rekening Efek di LPP dan Bank Kustodian atas nama NASABAH, dan 
b. menaruh atau menempatkan atau memindahkan Dana atau Efek ke atau dari Rekening Efek 

NASABAH sesuai dengan instruksi NASABAH  dalam rangka penyelesaian Transaksi 
Bursa.

Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula NASABAH memberikan kuasa kepada PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NASABAH
menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, 
memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan 
Rekening NASABAH, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, 
menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda 
terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Efek NASABAH, 
melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari 
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Rekening Efek NASABAH dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka 
pembukaan Sub Rekening Efek di LPP dan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, NASABAH dengan ini memberikan 
kuasa kepada PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, untuk atas nama NASABAH menjual Efek 
NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek 
untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula NASABAH memberikan kuasa kepada PT. 
PACIFIC 2000 SECURITIES untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NASABAH
menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta,  berbicara, 
memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan 
Rekening NASABAH, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, 
menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda 
terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Efek NASABAH, 
melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek   dari 
Rekening Efek NASABAH dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka   
menjual Efek NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam 
Rekening Efek untuk menutup saldo negatif  dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

3. Pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ini, tidak dapat dicabut  selama 
berlakunya Perjanjian ini dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban hukum atau pembayaran 
NASABAH atas dasar Perjanjian ini.

PASAL  16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan di antara Para Pihak, mengenai Perjanjian ini atau atas bagian daripadanya, 
kecuali dapat diselesaikan secara damai, harus diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih 
kepada Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”). Kecuali ditentukan lain, sidang 
Dewan Perwasitan akan diadakan di Jakarta. Keputusan BAPMI  akan mengikat secara mutlak 
dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak.

2   NASABAH dan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES menyatakan melepaskan haknya untuk 
mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi 
peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk pelaksanaan 
putusan BAPMI tersebut.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas 
Rekening Efek NASABAH.

2. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES dapat mengungkapkan informasi mengenai NASABAH atas
Rekening Efek NASABAH sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau 
penyidikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LPP, Bapepam dan LK, atau oleh 
instansi penegak hukum  yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
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3. PT. PACIFIC 2000 SECURITIES tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun juga atas  Dana 
dan atau Efek NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek NASABAH, kecuali atas dasar 
Perjanjian ini untuk kepentingan NASABAH.
Jika NASABAH dan PT. PACIFIC 2000 SECURITIES  bermaksud untuk melakukan tindakan 
lain terkait  dengan penggunaan Dana dan atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH, maka hal 
tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian lain yang terpisah dan tidak terkait dengan Perjanjian 
ini.  

4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan  satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau 
tidak berlaku, maka NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan 
ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

5. NASABAH telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri 
serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES sebagaimana terbukti dengan tanda tangan salah satu dari wakil PT. PACIFIC 
2000 SECURITIES yang telah diberi wewenang, pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal 
Perjanjian ini dalam rangkap ____ (_____) yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang 
sama.

NASABAH,

____________________

PT. PACIFIC 2000 SECURITIES,

____________________



PACIFIC 2000 SECURITIES

PERSYARATAN PERDAGANGAN dan PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Nasabah wajib mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek secara benar tanpa menghilangkan data-data/informasi dan salinan kartu 
pengenal (KTP/Paspport/Kartu Pengenal lainnya) yang telah diperiksa keabsahannya untuk pembukaan rekening dan dokumen-
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh PT. Pacific 2000 Securities (“Perseroan”).

2. Perseroaan akan mengecek keakuratan data-data nasabah yang telah diisi dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan apabila data 
yang diisi tidak sesuai keasliannya/keabsahannya maka Perseroaan berhak dalam hal/tanpa alasan apapun untuk 
menolak/membatalkan permohonan pembukaan rekening, apabila transaksi telah terjadi maka pemohon/calon nasabah harus 
menyelesaikan semua kewajiban akibat dari transaksi yang telah dilakukan tersebut tanpa alasan apapun.

3. Setiap pesanan/order nasabah dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan;
a) Bilamana instruksi tersebut diberikan secara tertulis, harus dilaksanakan dengan menggunakan formulir pemesanan.
b) Bilamana instruksi diberikan secara lisan, nasabah menyetujui perseroaan untuk merekam pesanan/order yang diberikan nasabah 

melalui telepon dan dinyatakan sebagai order yang diberikan secara lisan, maka rekaman tersebut sebagai bukti untuk 
menyelesaikannya.

Dan nasabah menyetujui jika Perseroan menunjuk seorang pejabat untuk mengotorisasi pelaksanaan transaksi apabila nasabah tidak 
dapat hadir langsung untuk menandatangani pesanan tersebut.

4. Perseroaan akan melaksanakan pesanan beli, bila nasabah telah menyerahkan jaminan/deposit atau dana simpanan untuk transaksi 
efek, dimana deposit tersebut hanya mencukupi____________________kali transaksi setelah pembayaran. Nasabah hanya dapat 
melakukan transaksi efek yang sah dan efektif untuk diperdagangkan di Bursa Efek.

5. Nasabah beli dapat mengambil saham dari pembelian secepat-cepatnya pada T+3 hari bursa setelah transaksi dengan memberitahu 
kepada Perseroan sehari sebelum pengambilan.

6. Nasabah beli harus melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Nasabah melakukan pembayaran transaksi :
a) T+3 pagi hari bursa (in good fund) sebelum jam 10.00 wib di rekening Bank CIMBNIAGA cabang Bursa Efek Indonesia 

A/C :480-01-00135-00-0 atas nama PT. PACIFIC 2000 SECURITIES, Hanya berlaku untuk rekening bank yang tercantum 
di Formulir Pembukaan Rekening sama dengan Bank Pembayran dari KPEI yaitu Bank CIMBNIAGA.

b) T+2 pagi hari bursa (in good fund) sebelum jam 10.00 wib di rekening Bank Central Asia cabang Menara Imperium A/C 
: 221-300-2902 atas nama PT. PACIFIC 2000 SECURITIES.
Keterlambatan Nasabah melakukan pembayaran (sesuai klausa a dan b diatas), maka Nasabah akan dikenakan denda 
(minimum 30% per tahun) 1 (satu) hari dan kelipatan seterusnya.

7. Penambahan dana segera dan Force Sell, sbb :
1. Peringatan Margin Call

Kondisi dimana Total Nilai Valuasi Efek drop 20%
2. Peringatan Top Up Dana

Kondisi dimana Total Nilai Valuasi Efek drop 30% untuk dilakukan top up dana selambat-lambatnya pada keesokan hari 
sebelum jam 12.00 wib.

3. Peringatan Paksa Jual (Force Sell)
Kondisi dimana Total Nilai Valuasi Efek drop 40% harus dilakukan top up dana segera pada hari yang sama. Jika tidak ada 
bukti pemberitahuan telah dilakukan top up dana oleh Klien, maka 30 menit sebelum penutupan perdagangan di sesi 1 dan 
atau sesi 2 akan dilakukan paksa jual (force sell). Force sell akan dilakukan sesuai waktu kejadian total nilai valuasi efek drop 
40%.
Kondisi lain ada Klien tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pembelian efek (T+3), maka force sell akan dilakukan 
pada hari T+4 dari tanggal pembelian efek dan dilakukan 30 menit setelah perdagangan sesi 1 dimulai dan dikenakan biaya 
denda keterlambatan sebesar 30% pa, dan diperhitungkan setiap harinya sampai dana penjualan efek di terima (T+3).

8. Nasabah jual akan menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Nasabah melakukan pembayaran transaksi :
a) T+3 sore hari bursa (in good fund) di rekening Bank CIMBNIAGA atas nama Nasabah.
b) T+4 sore hari bursa (in good fund) di rekening Bank atas nama Nasabah diluar Bank CIMBNiaga.

9. Nasabah yang telah dibukakan sub rekening di KSEI wajib membayar biaya penyimpanan efek sebesar 0,005% per tahun.

Persyaratan Perdagangan ini adalah Addendum yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir Perjanjian Pembukaan 
Rekening Efek PT. Pacific 2000 Securities.

Menyetujui dan menerima seluruh persyaratan tersebut diatas.
Jakarta, ...........................................

Tandatangan Nasabah,

____________________________
Nama Lengkap
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Formulir Registrasi Fasilitas Online Trading 
 

Data Pribadi 

Nama  : ________________________________________________ 

No. KTP  : ________________________________________________ 

Alamat  : ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

No. Telp / HP : ________________________________________________ 

Alamat Email : ________________________________________________ 

A/C Efek  : ________________________________________________ 

 

SYARAT dan KETENTUAN FASILITAS ONLINE TRADING 
Berdasarkan Perjanjian pembukaan Rekening (“Rekening”) yang telah ditandatangani dan disetujui antara PT. Pacific 2000 Securities 

(“Perseroan”) dengan nasabah-nasabah (“Nasabah”) maka dengan ini Saya/Kami mengerti dan menyetujui isi Syarat dan Ketentuan yang 

tercantum dibawah ini. 
 

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas Online Trading (“Fasilitas”) ini maka definisi yang digunakan 

dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti yang sama dengan definisi yang dimaksud dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan. 
 

A. PERNYATAAN NASABAH 

1. Saya/Kami menyatakan bahwa transaksi yang Saya/ Kami lakukan melalui jaringan fasilitas perdagangan Online Trading adalah 

transaksi milik Saya/Kami, dan Saya/Kami bertindak sebagai pemilik rekening, bukan bertindak sebagai perantara dari pihak 

ketiga atau pihak lain. 

2. Perseroan akan memberikan User ID, Password, dan Personal Identification Number/PIN, (untuk selanjutnya ketiganya disebut 

“Kode Akses”) kepada Saya/Kami untuk menggunakan fasilitas Online Trading. Dengan diberikannnya Kode Akses oleh 

Perseroan kepada Saya/Kami, dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh :  

a. Untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan Kode Akses. 

b. Dengan menggunakan fasilitas ini berarti menyetujui penggunaan Real Time Market Information System dan fasilitas 

Online Trading lainnya, serta setuju dan bertanggung jawab atas biaya administrasi bulanan yang besarnya akan 

ditentukan kemudian. 

c. Dengan menggunakan fasilitas ini Nasabah diwajibkan untuk memahami peraturan perdagangan khususnya mengenai 

Segmen Pasar, Satuan Perdagangan dan Satuan Perubahan Harga (Fraksi) yang berlaku. 

d. Menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening Saya/Kami melalui Kode Akses, termasuk namun 

tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order. 

e. Atas segala perubahan yang terjadi pada data Saya/Kami yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses. Saya/Kami wajib 

melakukan penggantian User ID, Password dan Personal Identification Number/PIN untuk menjaga keamanan dan 

kerahasiaan transaksi, setelah User ID, Password dan PIN yang Saya/Kami terima dari Perseroan. Saya/Kami wajib segera 

memberitahukan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan 

oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Atas terjadinya hal-hal tersebut, dengan ini Saya/Kami membebaskan 

Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan. 

f. Saya/Kami setuju bahwa Perseroan tidak dapat mengetahui apakah orang lain yang mempergunakan Kode Akses yang 

diberikan kepada Saya/Kami, sehingga menjadi kewajiban Saya/Kami untuk menjaga kerahasiaan Kode Akses. 

3. Saya/Kami memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh Perseroan kepada Saya/Kami bersifat rahasia, oleh 

karenanya Saya/Kami berjanji untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dengan cara :  

a. Tidak memberitahukan dan atau memberikan Kode Akses kepada orang lain, 

b. Tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi komputer maupun pada sarana 

penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain, 

c. Menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. 

Dengan ini Saya/Kami akan membebaskan Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai 

akibat penggunaan Kode Akses yang dilakukan pihak yang tidak berhak. 

4. Perseroan berhak membatasi dan menghentikan akses Saya/Kami dalam menggunakan Fasilitas Online Trading setiap saat tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, 

pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau persetujuan lain anatara Perseroan dengan 

Saya/Kami dan/atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak. 

5. Saya/Kami dengan ini bertangggung jawab penuh dan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan atas pengiriman User ID, 

Password dan Personal Identifikasi Number/PIN melalui Surat Elektronik, (e-mail) atau Pesan Singkat (SMS) sesuai dengan 

alamat e-mail atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir pembukaan Rekening Efek atas nama Saya/Kami. 

6. Fasilitas Online Trading yang diberikan oleh Perseroan kepada Saya/Kami “sebagaimana telah dibentuk” dan oleh karenanya 

penggunaan fasilitas ini oleh Saya/Kami merupakan resiko Saya/Kami sendiri. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta 

dan pandangan, pendapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas 
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Online Trading diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbarui sewaktu 

waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saya/Kami. Tidak satupun informasi tersebut yang Saya/Kami 

peroleh menyatakan suatu permintaan dari Perseroan atau pemaksaan bahwa Saya/Kami harus membeli atau menjual Efek 

tertentu pada jumlah tertentu atau semuanya. 

7. Saya/Kami dengan ini membebaskan Perseroan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas Online Trading yang diakibatkan oleh segala gangguan, 

penghapusan, kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian 

atau perusakan, memperoleh secara tidak sah (Hacking), perubahan atau penggunaan informasi. 

8. Saya/Kami bertanggung jawab atas 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) atas kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Saya/Kami dalam menggunakan sistem(misalnya ketidakmampuan 

untuk membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem. 

9. Dengan tetap memperhatikan Rekening dan Syarat Ketentuan Online Trading, Saya/Kami dengan ini menyetujui bahwa Syarat 

dan Ketentuan ini berlaku dan mengikat Saya/Kami, namun tidak terbatas pada transaksi, konfirmasi, laporan account (rekening)  

dan untuk itu, Saya/Kami melepaskan Perseroan maupun afiliasi, direktur, pegawai, pemegang saham, agen maupun pihak yang 

terkait dari setiap tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul daripadanya. 

10. Saya/Kami dalam hal ini tidak memberikan kuasa dianggap telah saling memberi kuasa kepada suami/istri, kecuali terdapat 

perjanjian pisah harta maka Saya/Kami harus memberi kuasa dan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. 

11. Saya/Kami menerima semua tanggung jawab untuk pilihan penggunaan sebagian atau seluruh produk Online Trading, dan semua 

keputusan investasi yang diambil atas dasar penggunaan produk Online Trading. Saya/Kami juga bertanggung jawab atas 

mempersiapkan dan penggunaan dimana untuk dapat mengakses Online trading, Saya/Kami diharuskan untuk menyediakan 

komputer pribadi, modem, dan telepon, atau akses telekomunikasi lainnya. 

12. Saya/Kami menyadari bahwa ada resiko yang tidak terbatas dalam melakukan transaksi melalui sistem perdagangan Online 

Trading, yang dimana perdagangan dilaksanakan melalui sistem komputer dan jalur komunikasi secara bersamaan. Saya/Kami 

setuju bahwa akses melalui jaringan Online Trading tidak selalu dapat terjamin ketersediaan/kestabilan aksesnya karena adanya 

kemungkinan kerusakan jaringan telekomunikasi, kesalahan dan malfunction termasuk tanpa terbatas pada kerusakan dalam 

program komputer, dan jaringan sistem komunikasi. Kerusakan jaringan dapat menyebabkan, antara lain keterlambatan dalam 

pengiriman order transaksi, penundaan dalam pengiriman data pada jaringan transaksi nasabah, jaringan yang terputus, yang 

menyebabkan ketidak-akuratan dalam bertransaksi. 

B. KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS ONLINE TRADING 

1. TRANSAKSI 

a. Saya/Kami dapat menggunakan layanan Online Trading untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi yang 

telah ditentukan oleh Perseroan. 

b. Saya/Kami mendapatkan aktivasi layanan fasilitas Online Trading setelah mendapat Kode Akses yang dikirim oleh 

Perseroan melalui e-mail Saya/Kami yang telah terdaftar di Perseroan. 

c. Untuk setiap pelaksanaan transaksi : 

1) Hanya dapat dilakukan terhadap Rekening Saya/Kami yang telah terdaftar di Perseroan. 

2) Saya/Kami wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data 

yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar), sesuai format perintah menu layanan yang telah 

ditentukan oleh Perseroan. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun yang mungkin timbul 

yang diakibatkan kelalaian, ketidaktepatan dan atau ketidaklengkapan perintah/data dari Saya/Kami. 

d. Setiap instruksi yang telah dikirim oleh Saya/Kami yang tersimpan pada pusat data Perseroan merupakan data yang benar 

yang diterima sebagai bukti perintah dari Saya/Kami kepada Perseroan untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud.  

e. Segala transaksi yang telah dikirimkan oleh Saya/Kami tidak dapat dibatalkan. 

f. Saya/Kami diwajibkan memberitahukan Perseroan dengan segera jika menerima data atau informasi yang tidak lengkap 

atau tidak tepat melalui Call Center. 

g. Perseroan menerima dan menjalankan setiap perintah dari Saya/Kami sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan 

Kode Akses dan untuk itu Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun 

keabsahan atau kewenangan penggunaan Kode Akses atau menilai maupun membuktikan ketetapan maupun kelengkapan 

perintah dimaksud, dan oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat Saya/Kami dengan sebagaimana mestinya. 

h. Perseroan berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Saya/Kami, apabila Perseroan mengetahui atau mempunyai 

alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan. 

i. Saya/Kami menyetujui dan mengakui bahwa : 

1) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Kode Akses, semua perintah dan komunikasi dari Saya/Kami yang terima 

Perseroan akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan atau dikeluarkan 

dokumen yang ditandatangani. 

2) Bukti atas perintah dari Saya/Kami kepada Perseroan dan segala bentuk komunikasi antara Perseroan dan Saya/Kami 

yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Perseroan dan atau tersimpan dalam bentuk 

penyimpanan informasi dan data lainnya di Perseroan, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/catridge print 

out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahannya, kebenaran atau 

keasliannya. 

j. Perseroan berhak menghentikan layanan fasilitas Online Trading untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu 

tertentu yang ditentukan oleh perseroan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan 

apapun yang diangggap baik oleh Perseroan dan untuk itu Perseroan tidak wajib bertanggungjawab terhadap dan kepada 

siapapun. 
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2. KODE AKSES 

a. Kode Akses merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Saya/Kami. User ID bersifat 

tetap dan tidak dapat diubah kembali. 

b. Dalam hal Saya/Kami mengetahui atau menduga Kode Akses telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang, maka 

Saya/Kami wajib segera melakukan pengamanan dengan melakukan perubahan terhadap Password, dan PIN. 

c. Apabila karena suatu sebab Saya/Kami tidak dapat melakukan perubahan Password dan PIN maka Saya/Kami wajib 

memberitahukan kepada Perseroan. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat Perseroan yang 

berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User ID, Password dan PIN oleh 

pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami. 

d. Penggunaan Kode Akses mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh 

Saya/Kami, sehingga karenanya Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah 

transaksi juga merupakan pemberian kuasa dari Saya/Kami kepada Perseroan untuk melaksanakan transaksi termasuk 

namun tidak terbatas untuk melakukan pendebetan Rekening Efek Saya/Kami baik dalam rangka pelaksanaan transaksi 

yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh 

Perseroan. 

e. Segala penyalahgunaan Kode Akses merupakan tanggungjawab Saya/Kami. Saya/Kami dengan ini membebaskan 

Perseroan dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Saya/Kami sendiri sebagai akibat 

penyalahgunaan Kode Akses. 

f. Saya/Kami wajib menyampaikan dengan segera kepada Perseroan setiap perubahan data atau informasi yang telah 

disampaikan dalam Formulir Pembukaan Rekening baik melalui e-mail maupun melalui Call Center. 

3. ORDER DAN KONFIRMASI TRANSAKSI 

a. Perseroan akan melaksanakan order bila Saya/Kami telah menyerahkan jaminan/deposit atau kecukupan dana dan Efek 

untuk transaksi Efek yang sah dan efektif untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Saya/Kami dapat mengambil 

saham dari pembelian secepat-cepatnya T+3 hari bursa setelah transaksi dengan memberikan instruksi pengambilan 

kepada Perseroan sehari sebelum pengambilan. Pengambilan saham akan mengacu sesuai dengan peraturan yang 

diterapkan oleh Otoritas Bursa. 

b. Saya/Kami bertangggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui Online Trading berdasarkan 

data yang diterima oleh sistem komputer Perseroan tanpa memerlukan tanda tangan saya dan merupakan bukti yang sah 

serta mengikat saya dan Perseroan. Setiap order beli atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order 

ID dari Bursa, sedang order yang telah match akan memperoleh JATS Trade ID. 

c. Dalam hal nasabah memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke dalam System Online Trading dimana 

penawaran jual dan permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS Order ID (replay), namun nasabah 

yang bersangkutan melakukan pembatalan (Withdraw) atau perubahan (Amend) atas penawaran jual dan atau permintaan 

beli tersebut, maka apabila penawaran jual dan atau permintaan beli tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah SAH. 

d. Perseroan akan memberikan konfirmasi transaksi pada hari bursa yang sama melalui media komunikasi dan atau media 

elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir Pembukaan Rekening dan Saya/Kami dengan ini menyetujui bahwa 

konfirmasi yang diberikan oleh Perseroan melalui media komunikasi dan atau media elektronik tersebut adalah merupakan 

konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat 

bagi Saya/Kami. 

e. Saya/Kami wajib dengan segera memberitahukan dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima konfirmasi setelah 

terjadinya transaksi, bila Saya/Kami tidak memberitahukan hal tersebut berarti Saya/Kami dianggap telah menerima 

konfirmasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, dengda, bungan dan pengeluaran apapun yang telah 

dikeluarkan berkenaan dengan hal itu. 

f. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Saya/Kami baik untuk membeli 

atau menjual Efek yang dihasilkan dari kebutuhan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang 

sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perseroan. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat 

dan cepat, Perseroan hanya akan melaksanakan order saya atas dasar usah terbaik. Dalam masa perubahan pasar yang tidak 

biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Perseroan atas kebijaksanaanya dapat membatasi dan memperketat jenis order 

yang diterima dari Saya/Kami. 

4. PEMBAYARAN 

a. Saya/Kami akan membayarkan dana pembelian saham kepada Perseroan untuk ditempatkan pada saldo Cash Account 

Saya/Kami. Transaksi pembelian saham akan dapat dilaksanakan setelah dana tersebut efektif (good delivery) pada 

rekening Perseroan di CIMBNIAGA, Cabang Bursa Efek Indonesia Account no. ............. atas nama PT Pacific 2000 

Securities. Perseroan akan memotong dana yang terdapat pada saldo Cash Account termasuk perhitungan biaya komisi 

transaksi pada hari bursa T+3 (tiga hari bursa sejak tanggal transaksi nett beli). 

b. Dalam transaksi penjualan saham, Perseroan akan memasukan dan hasil penjualan ke saldo Cash Account Saya/Kami, 

pada hari bursa T+3 sejak tanggal transaksi penjualan. 

c. Perseroan akan menyetorkan dana saldo Cash Account Saya/Kami sesuai permintaan Saya/Kami ke rekening bank dimana 

pengiriman dana tersebut hanya bisa ditujukan kepada rekening atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan 

identitas pemilik rekening Efek, yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dan atau perubahannya, 

1 (satu) hari bursa setelah permintaan pengiriman dana saldo Cash Account diterima Perseroan sebelum jam 12.00 wib. 

5. BIAYA-BIAYA 

a. Saya/Kami bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum) klaim, 

kerusakan (termasuk namaun 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) atas kewajiban lainnnya karena ketidakmampuan Saya/Kami dalam menggunakan sistem 
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(misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan order) termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau 

gangguan sistem. 

b. Biaya penggunaan fasilitas Online Trading akan ditentukan oleh Perseroan dan Perseroan berhak sepenuhnya untuk 

mengubah biaya penggunaan fasilitas ini. Perseroan akan mendebet biaya-biaya tersebut dari saldo Cash Account 

Saya/Kami secara otomatis setiap akhir bulan. 

6. PENGHENTIAN AKSES LAYANAN FASILITAS ONLINE TRADING 

a. Akses layanan fasilitas Online Trading akan dihentikan oleh Perseroan apabila: 

1. Saya/Kami meminta kepada Perseroan untuk menghentikan akses layanan fasilitas Online Trading sementara waktu 

atau secara permanen, antara lain sebabkan oleh: 

i. Saya/Kami tidak memiliki alamat e-mail lagi dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Perseroan, 

ii. Saya/Kami salah memasukan password secara berturut-turut yang ditentukan oleh Perseroan, 

iii. Saya/Kami menutup Rekening yang dapat diakses melalui layanan fasilitas Online Trading ini. 

2. Perseroan melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan dan peraturan Bursa yang berlaku. Perseroan akan 

memberlakukan suspensi atas rekening Online Trading Saya/Kami, apabila selama 3 (tiga) bulan rekening Online 

Trading tidak aktif/tidak ada transaksi. Apabila setelah 3 (tiga) bulan masa suspensi tersebut Saya/Kami tidak 

melakukan transaksi atau penyetoran dana, atau melakukan aktivasi rekening Online Trading, dan tidak memiliki 

saldo Cash Account dan Efek, maka secara otomatis, rekening Online Trading Saya/Kami akan ditutup. 

b. Untuk melakukan aktivasi kembali karenan penghentian akses layanan tersebut di atas, Saya/Kami harus menhubungi Call 

Center atau melakukan pendaftaran ulang melalui Kantor Pusat atau Kantor Cabang PT Pacific 2000 Securities. 

c. Perseroan berhak menghentikan layanan fasilitas Online Trading untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu 

tertentu yang ditentukan oleh Perseroan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan 

apapun yang dianggap baik oleh Perseroan dan untuk itu Perseroan tidak wajib bertanggungjawab terhadap dan kepada 

siapapun. 

7. KUASA 

Saya/Kami dengan ini memberikan kuasa kepada Perseroan, dan karenanya Perseroan berhak, untuk: 

a. Menyelesaikan transaksi menurut penilaian dan pertimbangan Perseroan semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi 

Saya/Kami, 

b. Melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Perseroan, maka hal-hal yang sedemikian itu dianggap telah 

tercantumkan di dalam Syarat dan ketentuan ini. Untuk itu Saya/Kami dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 

dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

8. PENGALIHAN FASILITAS ONLINE TRADING 

Saya/Kami tidak diperkenankan mengalihkan layanan fasilitas Online Trading ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari 

Perseroan. 

9. LAIN-LAIN 

a. Bukti perintah Saya/Kami melalui layanan fasilitas Online Trading adalah mutasi yang tercatat dalam laporan rekening 

harian dan laporan rekening bulanan yang dikirim Perseroan ke Saya/Kami melalui e-mail. 

b. Semua pemberitahuan yang dilakukan melalui tool messaging adalah sah dikeluarkan oleh Perseroan dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Perjanjian Pembukaan Rekening PT 

Pacific 2000 Securities dan Syarat dan Ketentuan yang berlaku. 

c. Saya/Kami dapat menghubungi Call Center atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi apabila sistem 

perdagangan Online Trading tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan perubahan data dan atau akses layanan fasilitas 

Online Trading. 

d. Perseroan berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini atau 

mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saya/Kami. 

e. Kuasa-kuasa baik yang tersurat maupun tersirat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak 

akan berakhir selama Saya/Kami masih memperoleh layanan Fasilitas Online Trading atau masih adanya kewajiban lain 

dari Saya/Kami kepada Perseroan. 

f. Saya/Kami setuju bahwa Saya/Kami tidak akan mengalihkan, memindahtangankan, transfer, atau subkontrak Syarat dan 

Ketentuan ini atau hak-hak Saya/Kami dan kewajiban yang tercantum kepada pihak lain. 

g. Hal-hal lain tetap menunjuk ke perjanjian pembukaan rekening (seperti permasalah Force Majeure dan atau Arbitrase). 
 

Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan persetujuan atas ketentuan umum dari Formulir Pembukaan Rekening 

tanggal.......................... 

 

______________, ____________________________20____ 

 

 

 

Materai 

Rp 6.000,- 

 

 

 

(__________________________) 

Nama pemohon 
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