
Pemberitahuan Persetujuan Khusus

Pemberitahuan ini ("Pemberitahuan") menetapkan persetujuan khusus tertentu yang Anda buat untuk
Admirals AU Pty Ltd ("kami"), sehubungan dengan Anda mengadakan perjanjian pelanggan dengan
kami (baik terkait dengan derivatif, saham, yang diperdagangkan di bursa dana atau produk atau
instrumen terkait lainnya).

Kata-kata dan ekspresi yang didefinisikan dalam perjanjian, istilah, kebijakan, dan dokumen informasi
penting yang relevan ("Persyaratan") memiliki arti yang sama saat digunakan dalam Pemberitahuan
ini (kecuali jika secara eksplisit ditentukan berbeda).

Jika ada ketidaksamaan antara Ketentuan dan Pemberitahuan ini, Pemberitahuan ini akan berlaku.
Anda harus membaca semua ketentuan dalam Pemberitahuan ini yang berisi informasi penting
tentang hubungan kami dengan Anda.

HAL-HAL YANG DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Anda menyetujui ketentuan Persyaratan untuk Anda pada bentuk media tahan lama selain kertas
(misalnya dalam bentuk PDF atau email) dan/atau melalui situs web kami di
www.admiralmarkets.com/id ("Situs Web") atau aplikasi seluler Admirals yang relevan.
Anda mengkonfirmasi bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui Persyaratan dan
dokumentasi klien lainnya yang mengatur penawaran layanan investasi oleh kami, sebagaimana
tersedia di Situs Web saat ini, termasuk Pernyataan Pengungkapan Produk (PDS), Panduan Jasa
Keuangan (FSG),Persyaratan Akun, Kebijakan kesesuaian klien, Kebijakan dana klien, Kebijakan
margin call, Kebijakan manajemen konflik kepentingan, Kebijakan Privasi, Ketentuan Pembayaran.
Anda setuju bahwa komunikasi penting terkait layanan kami yang diberikan kepada Anda akan
dilakukan secara elektronik (misalnya melalui platform perdagangan, situs web, email,
pemberitahuan seluler).
Anda mengkonfirmasi bahwa informasi yang Anda berikan dalam aplikasi akun Anda adalah benar
dan tepat.
Anda mengkonfirmasi bahwa dana yang disimpan pada kami telah diperoleh secara legal dan tidak
terkait dengan pencucian uang, terkait terorisme, atau aktivitas ilegal lainnya.
Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami setiap kali kami menghubungi Anda untuk
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan mengizinkan kami untuk melakukan
pencarian dan pertanyaan dengan sumber terpercaya untuk memverifikasi identitas Anda, sumber
dana dan informasi yang dikirimkan.
Anda mengizinkan kami untuk menyimpan jumlah tunai yang berkaitan dengan Anda pada akun
terpisah di satu atau beberapa lembaga kredit yang berwenang untuk operasi tersebut dan untuk
memegang instrumen yang berkaitan dengan Anda di satu atau lebih akun perwalian fidusia
dengan kustodian pihak ketiga yang berwenang untuk menjalankan hak asuh bisnis.
Anda sepenuhnya memahami dan menerima bahwa kontrak perdagangan untuk perbedaan (CFD)
dan produk investasi lainnya melibatkan risiko tingkat tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian
terhadap investasi Anda.
Anda setuju bahwa transaksi antara Anda dan kami berdasarkan Ketentuan yang relevan dapat
dilakukan baik di pasar yang diatur, fasilitas perdagangan multilateral atau fasilitas perdagangan
terorganisir atau sebagai transaksi Over-The-Counter ("OTC") di luar tempat perdagangan. Jika
Ketentuan yang relevan menetapkan bahwa transaksi antara Anda dan kami akan dieksekusi
sebagai transaksi OTC di luar tempat perdagangan, Anda menyetujui pelaksanaan Pesanan
berdasarkan Ketentuan yang relevan di luar pasar yang diatur, fasilitas perdagangan multilateral,
atau fasilitas perdagangan terorganisir.

Pemberitahuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Australia.

Jika Anda bukan penduduk Australia, Anda juga mengkonfirmasi bahwa Anda memahami bahwa
aktivitas Anda berada di luar cakupan kerangka kerja peraturan dan perlindungan lokal Anda dan
bahwa Anda memahami potensi risiko yang dapat timbul.

Kewajiban non-kontrak apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Pemberitahuan ini akan
diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Australia.

Admiral Markets Pty Ltd
1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000
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www.admiralmarkets.com?regulator=asic

https://admiralmarkets.com/id?regulator=asic
https://admiralmarkets.com/id/start-trading/documents/product-disclosure
https://admiralmarkets.com/id/start-trading/documents/financial-service-guide
https://admiralmarkets.com/id/start-trading/documents/account-terms
https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/AU/AM_Client_Suitability_Policy.pdf
https://admiralmarkets.com/id/start-trading/documents/client-money-policy?regulator=asic
https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/AU/AM_Margin_Call_Policy.pdf
https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/AU/AM_Conflicts_of_Interest_Policy.pdf
https://admiralmarkets.com/id/privacy-policy
https://admiralmarkets.com/id/start-trading/deposits-and-withdrawals
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