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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.

PENGANTAR

Forexmart  adalah  nama  trading  dari  Tradomart  SV  Ltd.,  Perusahaan  yang  didirikan
berdasarkan Hukum Saint Vincent dan the Grenadines dengan Nomor Registrasi 23071 IBC 2015
berkantor pusat di Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines dan
memberikan investasi dan Layanan tambahan kepada Kliennya melalui Platform Trading.

Website artinya Tradomart SV Ltd. (berikutnya disebut Perusahaan) webste di  www.forexmart.com

Saat mengakses atau menggunakan situs web ForexMart anda setuju untuk membaca, 
memahami dan menyetujui syarat penggunaan situs web, yang diubah dari waktu ke waktu 
tanpa berbagai peringatan tertulis sebelumnya, terkait dengan kedua dari situs web atau seluruh 
materi yang terkandung di dalamnya.

 Oleh karena itu klien bertanggung jawab untuk meninjau dengan rutin Syarat dan Kondisi ini. 
Kelanjutan penggunaan dari situs web ini menyusul berbagai perubahan oleh karena itu merupakan 
persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. 
Perjanjian ini tidak mengantikan atau mengubah apapun dari persetujuan lain yang telah anda 
masuki bersama Perusahaan

Kepemilikan Website
Perusahaan memiliki dan mengelola situs web ini. Tidak ada tindakan mengunduh atau menyalin
dari Situs Web ini akan mengalihkan judul perangkat lunak atau materi apa pun di Situs Web ini,
kepada Anda atau orang lain mana pun. Apa pun yang Anda kirimkan ke Situs Web ini akan
menjadi milik Perusahaan, dapat digunakan oleh Perusahaan untuk tujuan apa pun yang sah, dan
selanjutnya tunduk pada pengungkapan yang dianggap tepat oleh Perusahaan, termasuk kepada
otoritas hukum atau pengatur yang mana Perusahaan adalah subjek. Perusahaan memiliki semua
hak sehubungan dengan hak cipta dan kepemilikan merek dagang dari semua materi di Situs
Web ini, dan akan menegakkan hak tersebut sepenuhnya berdasarkan hukum.

Disclaimer Garansi dan Batasan Tanggung Jawab
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Informasi di Situs Web ini disediakan "sebagaimana adanya". Perusahaan tidak menjamin keakuratan 
materi yang disediakan di sini, tersurat maupun tersirat, untuk tujuan tertentu dan secara tegas 
menyangkal
jaminan apa pun yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Perusahaan tidak 
akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang dapat diakibatkan oleh 
intersepsi oleh pihak ketiga atas informasi apa pun yang tersedia untuk Anda melalui Situs Web ini. 
Meskipun informasi yang diberikan kepada Anda di Situs Web ini diperoleh atau disusun dari sumber 
yang kami yakini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan, validitas, ketepatan waktu, atau 
kelengkapan informasi atau data apa pun yang tersedia untuk Anda untuk tujuan tertentu. Baik 
Perusahaan, stafnya, maupun vendor pihak ketiga mana pun tidak akan bertanggung jawab atau 
memiliki tanggung jawab dalam bentuk apa pun, atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang 
diakibatkan oleh kegagalan Situs Web karena tindakan atau kelalaian pihak lain yang terlibat dalam 
pembuatan Situs Web ini atau datanya. terkandung di dalamnya tersedia untuk Anda, atau dari 
penyebab lain yang berkaitan dengan akses Anda ke, ketidakmampuan untuk mengakses, atau 
penggunaan Situs Web atau materi ini, baik keadaan yang menimbulkan penyebab tersebut mungkin 
berada dalam kendali Perusahaan atau tidak. vendor mana pun yang menyediakan dukungan 
perangkat lunak atau layanan.
Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan konsekuensial, insidental, khusus, hukuman
atau contoh yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Situs Web ini 
atau bagiannya, terlepas dari apakah Perusahaan telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan 
tersebut terjadi. dan terlepas dari bentuk tindakan, baik dalam Kontrak, Tort (termasuk kelalaian), 
Tanggung Jawab Ketat, atau sebaliknya. Informasi yang terkandung dalam Situs Web ini dimaksudkan 
untuk tujuan informasi saja dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran atau ajakan kepada siapa pun 
di yurisdiksi mana pun di mana tawaran atau ajakan tersebut tidak diizinkan atau kepada siapa pun 
yang kepadanya melanggar hukum untuk membuat tawaran atau ajakan semacam itu, atau dianggap 
sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau berurusan dengan investasi tertentu. Anda sangat
disarankan untuk mendapatkan nasihat investasi, keuangan, hukum, dan pajak independen sebelum 
melanjutkan investasi apa pun. Tidak ada dalam Situs Web ini yang boleh dibaca atau ditafsirkan 
sebagai nasihat investasi dari pihak Perusahaan, atau direktur, pejabat, atau karyawannya.

Sifat investasi dalam Instrumen Keuangan sedemikian rupa sehingga tidak semua instrumen 
Keuangan cocok untuk semua orang kecuali mereka:

● Memiliki pengetahuan dalam hal investasiare knowledgeable in investment matters;
● memahami resiko terkait;
● mampu menanggung resiko ekonomi dan investasi;
● Percaya bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan investasi dan kebutuhan keuangan 

khusus mereka ;
● Tidak memerlukan likuiditas investasi.

Jika  ada investor  non-profesional  yang berinvestasi  di  Instrumen Keuangan,  disarankan agar
hanya sebagian dari jumlah yang ingin diinvestasikan investor untuk jangka panjang, yang harus
diinvestasikan. Juga disarankan agar semua investor meminta saran dari  penasihat investasi
profesional sebelum melakukan investasi apa pun di Instrumen Keuangan.

Akses

Situs Web ini dan informasi, alat dan materi yang terkandung di dalamnya tidak ditujukan kepada,
atau dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh, orang atau entitas mana pun yang
merupakan warga negara atau penduduk atau berlokasi di yurisdiksi mana pun di mana distribusi,
publikasi, ketersediaan, atau penggunaan akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan



atau yang akan membuat Perusahaan tunduk pada persyaratan pendaftaran atau lisensi apa pun
dalam yurisdiksi tersebut.

Tautan website

Situs  web ini  juga berisi  tautan ke situs web yang dikendalikan atau ditawarkan oleh pihak
ketiga. Perusahaan belum meninjau, dan dengan ini melepaskan tanggung jawab atas informasi
atau materi apa pun yang diposting di situs web pihak ketiga yang tertaut ke Situs Web ini.
Dengan  membuat  tautan  ke  situs  web  pihak  ketiga,  Perusahaan  tidak  mendukung  atau
merekomendasikan produk atau layanan apa pun yang ditawarkan di situs web tersebut.

Keamanan

Jika  Anda,  Klien,  berkomunikasi  dengan  Perusahaan  melalui  email,  Anda  harus  memperhatikan
bahwa keamanan email Internet tidak pasti. Dengan mengirimkan pesan email sensitif atau rahasia
yang tidak dienkripsi,  Anda menerima risiko ketidakpastian tersebut dan kemungkinan kurangnya
kerahasiaan melalui Internet. Internet tidak 100% aman dan seseorang mungkin dapat mencegat dan
membaca pesan Anda.

Privasi

Setiap informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami, akan diperlakukan sebagai rahasia menurut
Kebijakan Privasi     kami dan hanya dibagikan di dalam Perusahaan dan mitra bisnisnya dan tidak
akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun kecuali dalam proses hukum apa pun. Sistem
pelacakan situs web juga dapat mengumpulkan data yang merinci halaman yang telah Anda
akses,  bagaimana  Anda  menemukan  Situs  Web  ini,  frekuensi  kunjungan,  dan  sebagainya.
Informasi yang kami peroleh digunakan untuk meningkatkan konten Situs Web kami dan dapat
digunakan oleh kami untuk menghubungi Anda, dengan cara apa pun yang sesuai, dan untuk
memberi Anda informasi apa pun yang kami yakini berguna bagi Anda.

https://www.forexmart.com/assets/pdf/Tradomart-SV/Privacy%20Policy.pdf
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