FORMULIR UNTUK SISTEM TRADING ELEKTRONIK
(Application for electronic trading platform)
Silahkan melengkapi formulir dengan HURUF BESAR, dan bubuhkan tanda (√) pada pilihan jawaban.
Setelah formulir dilengkapi, silahkan dikirim via email ke: ptpf_technicalhelpdesk@phillip.co.id
Permintaan anda akan diproses setelah formulir ini dilengkapi.
(Please complete in BLOCK LETTERS, put a √ where applicable. Your request will only be processed upon receipt of the completed form.
Please mail the completed document to ptpf_technicalhelpdesk@phillip.co.id )
DETAIL NASABAH :
Nama Lengkap :

(Client Particulars)

No. Akun :

(Full Name)

(Trading Acc No.)

Email :

No. Telp :

(Email Address)

(Phone No.)

PILIHAN SISTEM TRADING ELEKTRONIK :

( Option for electronic trading platform)
POEMS PRO (Untuk Produk PALN)
(POEMS PRO for PALN products)

J-TRADER (Untuk Produk Lokal)
(J-Trader for local products)

TUJUAN APLIKASI :

( Purpose of application request )
RESET PASSWORD
(Reset Password)

AKUN BARU
(New Account)

BURSA / PRODUK :
ICDX
CME
CBOT
COMEX
NYMEX

(Selection of Exchange/ Products )

ICE
SGX
LIFFE
Lainnya/ others :

CATATAN PENTING :

Password akan dikirimkan kepada nasabah setelah nasabah melengkapi dan mengirimkan formulir .

Nasabah diminta untuk memastikan bahwa "User Name" merupakan Kode Akun Nasabah dalam bertransaksi di PT. Phillip Futures.

Untuk AKTIFASI PENUH akun nasabah, diharapkan setelah menerima email, nasabah untuk membalas email kepada kami, agar akun
nasabah dapat segera diaktifasi secara penuh.

Ketika masuk ke program POEMS PRO / J-Trader untuk pertama kalinya, sistem akan secara langsung meminta nasabah untuk
mengganti Password menjadi Password baru.

Nasabah untuk memperhatikan agar Password baru yang dimasukkan : tidak melebihi 10 karakter dan merupakan gabungan dari
huruf besar dan angka.

Dikarenakan Kode Sandi bersifat rahasia, maka diharapkan agar Nasabah untuk berhati-hati dengan tidak memberikan Kode Sandi
kepada siapapun, dengan sengaja maupun tidak sengaja . Nasabah juga diwajibkan untuk tidak memberikan dan/ memfasilitasi
penggunaan secara tidak sah dari Kode Akun Nasabah dan Kode Sandi Nasabah. PT. Phillip Futures tidak bertanggung jawab atas
akses yang tidak sah, serta segala kerugian dan biaya yang timbul sebagai akibat dari penggunaan Kode Akun Nasabah dan Kode
Sandi oleh pihak lain.

Untuk pertanyaan dan bantuan silahkan menghubungi kami di 021-5790 6525 atau email ke futures@phillip.co.id

PERNYATAAN :
Saya/ Kami menyatakan bahwa telah mengerti dan memahami risiko atas hal-hal yang berhubungan dengan Sistem
Transaksi Elektronik (dapat diubah dari waktu ke waktu) dan juga atas risiko-risiko atas fasilitas transaksi elektronik dari
pialang, serta risiko yang telah tertera di Perjanjian Pembukaan Akun (Opening Account Agreement).
Tanggal :
(Date)

Tanda Tangan sesuai perjanjian:
(Main Signature as of Agreement)

Tanggal :
(Date)

Tanda Tangan ,apabila lebih dari satu:
(Signature, if more than one holder)
Diisi oleh internal pialang
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