ADDENDUM PERJANJIAN
PEMBUKAAN REKENING EFEK
(NASABAH PERORANGAN)
Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Nasabah
Perorangan) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari
……………., tanggal …………………., oleh dan antara :

a.

1. PT Reliance Securities, Tbk, suatu perseroan terbatas
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat,
berkantor pusat di Jalan Pluit Putra Kencana No. 15A,
Jakarta 14450, Indonesia (selanjutnya disebut “RELI”)

b.

c.

dan
2. (nama dan identitas nasabah)
7.

Semua transaksi yang dilakukan melalui Client ID
dan password tersebut, baik dipergunakan dengan
atau tanpa sepengetahuan Nasabah bagaimanapun
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penuh
Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan RELI
dari segala tuntutan yang timbul baik dari pihak lain
maupun dari Nasabah sendiri sebagai akibat
penyalahgunaan Client ID dan password Nasabah.

8.

Nasabah wajib segera memberitahukan kepada
Administrator Sistem RELI apabila merasa dan/atau
mengetahui bahwa passwordnya telah diketahui
oleh orang lain. Administrator Sistem RELI akan
segera menutup akses dan membatalkan password
tersebut.

9.

RELI setiap saat berhak untuk memblokir akses
Nasabah dan membatalkan Client ID dan password
Nasabah baik untuk sementara maupun tetap,
dalam hal Nasabah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian,
Addendum dan atau ketentuan lainnya yang
ditetapkan RELI maupun yang diatur dalam
perjanjian lain antara RELI dan Nasabah.

(selanjutnya disebut “Nasabah”)
RELI dan Nasabah
disebut Para Pihak.

secara

bersama-sama

selanjutnya

-Bahwa Para Pihak dengan ini menerangkan :
-bahwa diantara Para Pihak telah membuat dan
menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
tanggal …………………….., yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut Perjanjian).
-bahwa terhadap Perjanjian tersebut Para Pihak setuju dan
sepakat untuk menambah dengan menyisipkan Pasal 5a
pada Perjanjian sehingga selengkapnya berbunyi dan
terbaca sebagai berikut :
PASAL 5a
TRANSAKSI SECARA ON LINE
1.

Untuk dapat menggunakan fasilitas RELI-Trade,
Nasabah harus melakukan registrasi melalui website
RELI di www.relitrade.com dan mengisi Client ID
sesuai dengan nomor rekening Nasabah di RELI.

2.

Administrator
Sistem
RELI
akan
memberikan
Activation Key bagi Nasabah melalui email yang telah
didaftarkan Nasabah pada saat pembukaan rekening
efek atau yang telah disampaikan secara tertulis
kepada RELI.

3.

Setelah menerima Activation Key dari Administrator
Sistem, Nasabah wajib segera mengisi password
untuk dapat mengaktifkan rekening efek online
trading Nasabah.

4.

5.

6.

Addendum ini berlaku dan mengikat para pihak
dalam hal perintah Nasabah disampaikan secara
online dengan fasilitas internet dan RELI akan
menunjuk seorang petugas pesanan dan perdagangan
(”Account Officer”) untuk membantu Nasabah dalam
melakukan hal-hal yang terkait dengan perintah
Nasabah, untuk kepentingan Nasabah dan RELI,
termasuk namun tidak terbatas pada perintah
Nasabah yang disampaikan secara lisan melalui
telepon/faksimili/e-mail, apabila fasilitas online tidak
dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab
atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang
disampaikan atau ditujukan kepada RELI melalui
Account Officer, dan/atau berdasarkan data perintah
yang diterima oleh sistem komputer RELI dan
karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan
tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya
bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan RELI.
Client ID dan password tersebut bersifat rahasia, dan
Nasabah
wajib
menjaga,
memelihara,
dan
mengamankan Client ID dan/atau Passwordnya
dengan cara :

Tidak memberitahukan dan/atau memberikan
Client ID dan/atau passwordnya kepada orang
lain.
Tidak
menuliskan
Client
ID
dan/atau
passwordnya, atau menyimpannya dalam
bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer
atau sarana penyimpanan lainnya yang
memungkinkan untuk diketahui orang lain.
Mempergunakannya dengan hati-hati agar
tidak terlihat atau dimanfaatkan oleh orang
lain.

10. Nasabah akan membebaskan RELI dari segala
tuntutan apapun, dalam hal Perusahaan tidak dapat
melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian
maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau
sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan
RELI, termasuk namun tidak terbatas pada bencana
alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem
atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan
listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan
pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebabsebab lain di luar kekuasaan dan kemampuan RELI.
11. Nasabah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan
dan peraturan-peraturan yang berlaku pada RELI
serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang
dicakup oleh RELI-Trade termasuk setiap perubahan
yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh RELI
dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Addendum
ini
merupakan
satu
kesatuan
tak
terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening
Efek pada Formulir Pembukaan Rekening Efek No.
_____________
tanggal
______________
yang
telah
ditandatangani oleh RELI dan Nasabah.
RELI

Nasabah
Materai
Rp. 6.000,-

__________________
Direktur

------------------------------

