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Hak Milik:
Dokumen terkendali ini adalah milik Tradomart SV Ltd. Berbagai pengungkapkan,

reproduksi, atau transmisi apapun kepada pihak yang tidak berwenang
tanpa izin tertulis sebelumnya dari Tradomart SV Ltd. dilarang.

INFORMASI HUKUM
Tradomart SV Ltd. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Saint Vincent
dan Grenadines dengan Nomor Pendaftaran 23071 IBC 2015 yang berkantor pusat di
Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines dan memberikan
investasi dan Layanan tambahan (selanjutnya disebut “Perusahaan” ) kepada Kliennya
melalui  Platform  Perdagangan.  Untuk  informasi  lebih  lanjut,  silahkan  kunjungi
www.forexmart.com  .  

Layanan

Perusahaan memberikan investasi dan layanan tambahan berikut:

PART I – LAYANAN INVESTASI:

I.(1) Penerimaan dan Transmisi dari permintaan klien dalam hubungannya dengan salah
satu atau beberapa instrumen keuangan;

I.(2) Permintaan Eksekusi atas Nama Klien; I.(3)

Berurusan dengan Akun Sendiri.

PART II – LAYANAN TAMBAHAN:

II.(1) Penyimpanan dan administrasi Instrumen Keuangan untuk akun Klien, termasuk
penitipan dan layanan terkait seperti pengelolaan uang tunai/jaminan;
II.(2) Memberikan  kredit  atau  pinjaman  kepada  investor  untuk  memungkinkan  dia
melakukan transaksi dalam satu atau lebih Instrumen Keuangan di mana Perusahaan
pemberi kredit atau pinjaman terlibat dalam transaksi;

http://www.forexmart.com/


II(4) Layanan valuta asing di mana layanan ini terhubung dengan penyediaan layanan
investasi;



II(5) Riset Investasi dan analisis keuangan atau bentuk lainnya.

PART III – INSTRUMEN KEUANGAN

ΙΙΙ(1) Sekuritas yang dipindahtangankan;
ΙΙΙ(2) Instrumen pasar keuangan;
ΙΙΙ(3) Unit Usaha Penanaman Modal Kolektif;
ΙΙΙ(4) Opsi, futures, swap, perjanjian forward rate dan kontrak derivatif lainnya yang

berkaitan  dengan  sekuritas,  mata  uang,  suku  bunga  atau  hasil,  atau  instrumen
derivatif  lainnya,  indeks keuangan atau ukuran keuangan yang dapat diselesaikan
secara fisik atau tunai;
ΙΙΙ(5)  Opsi, kontrak berjangka, swap, perjanjian kurs forward dan kontrak derivatif

lainnya yang berkaitan dengan komoditas yang harus diselesaikan secara tunai atau
dapat  diselesaikan  secara  tunai  atas  pilihan  salah  satu  pihak  (selain  karena
wanprestasi atau peristiwa penghentian lainnya) ;
ΙΙΙ(6)  Opsi,  futures,  swap,  dan  kontrak  derivatif  lainnya  yang  berkaitan  dengan

komoditas  yang  dapat  diselesaikan  secara  fisik  asalkan  diperdagangkan  di  pasar
yang diatur atau/dan tempat perdagangan keuangan yang diatur sendiri;

ΙΙΙ(7) Opsi, futures, swap, forward, dan kontrak derivatif lainnya yang berkaitan
dengan komoditas, yang dapat diselesaikan secara fisik yang tidak disebutkan
dalam  angka  6  Bagian  III  dan  tidak  untuk  tujuan  komersial,  yang  memiliki
karakteristik  instrumen  keuangan  derivatif  lainnya,  dengan  memperhatikan
apakah,  antara  lain,  dikliring  dan  diselesaikan  melalui  lembaga  kliring  yang
diakui atau tunduk pada margin call biasa;
ΙΙΙ(8)  Instrumen  derivatif  untuk  pengalihan  risiko
kredit; ΙΙΙ(9)Kontrak keuangan untuk perbedaan;
ΙΙΙ(10) Opsi, futures, swap, perjanjian kurs forward dan kontrak derivatif lainnya yang

berkaitan dengan variabel iklim, tarif pengangkutan, tunjangan emisi atau tingkat inflasi
atau statistik ekonomi resmi lainnya yang harus diselesaikan secara tunai atau dapat
diselesaikan secara tunai di pilihan salah satu pihak (selain karena wanprestasi atau
peristiwa pemutusan lainnya),  serta setiap kontrak derivatif  lainnya yang berkaitan
dengan aset, hak, kewajiban, indeks dan tindakan yang tidak disebutkan lain dalam
Bagian ini, yang memiliki karakteristik instrumen keuangan derivatif lainnya, dengan
memperhatikan apakah, antara lain, diperdagangkan di pasar yang diatur atau tempat
perdagangan  keuangan  yang  diatur  sendiri,  diselesaikan  dan  diselesaikan  melalui
lembaga kliring yang diakui atau tunduk pada margin call reguler tempat perdagangan
keuangan yang diatur sendiri .
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