PARAMITRA

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING
PARAMITRA NABUNG SAHAM

Dengan mendatanganinya syarat dan ketentuan umum ini, Nasabah menyatakan, mengerti, dan setuju pada syarat
dan ketentuan sebagai berikut:
1. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan pada Formulir Pembukaan
Rekening Efek Paramitra beserta syarat dan ketentuannya.
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Paramitra untuk melakukan pembelian saham sesuai
dengan pilihan dan ketentuan tanggal yang ditentukan.
3. Paramitra tidak bertanggung jawab atas performa dan risiko Investasi masa depan dari saham yang dipilih
oleh Nasabah.
4. Nasabah wajib melakukan menyediakan dana 2 (dua) hari sebelum tanggal pembelian.
5. Apabila pada saat tanggal pembelian tidak tersedia dana yang cukup, maka PT. Paramitra Alfa Sekuritas
tidak berkewajiban melakukan pembelian saham, pembelian akan dilakukan hari bursa berikutnya sampai
dana tersedia dan cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN).
6. Paramitra melakukan pembelian saham pada Tanggal Efektif yang dipilih oleh Nasabah.
7. Minimum pembelian saham program ini adalah minimal 1(satu) lot.
8. Pembelian saham saham akan dilakukan pada sesi pertama sesuai dengan pilihan frekuensi Nasabah
tanpa adanya jaminan harga terbaik hari itu.
9. Apabila Tanggal Efektif pembelian saham jatuh pada hari libur maka pembelian saham dilakukan pada hari
bursa berikutnya.
10. Saham‐Saham yang akan dibeli oleh Nasabah adalah Saham‐Saham yang terdapat pada daftar saham
LQ45 dan bukan merupakan rekomendasi langsung oleh Paramitra.
11. Nasabah dapat melakukan penjualan Saham yang telah dimilikinya setiap waktu.
12. Nasabah dapat melakukan perubahan pada Saham pilihan dengan cara memberitahukan terlebih dahulu
1 (satu) minggu sebelum tanggal pembelian bulan berikutnya dengan menghubungi langsung Paramitra
atau mengirimkan e‐mail ps@paramitra.com dan Nasabah wajib menandatangani kembali Formulir
Aplikasi Paramitra Nabung Saham.
13. Paramitra tidak bertanggung jawab atas kegagalan, kerugian, dan perubahan harga saham yang telah dipilih oleh
Nasabah.

14. Nasabah juga membebaskan Paramitra beserta seluruh pegawainya dari segala atas tuntutan hukum yang mungkin
timbul dikemudian hari sehubungan dengan ditanda tanganinya Syarat Ketentuan Pembukaan Rekening Paramitra
Nabung Saham dan kerugian yang juga mungkin timbul dikemudian hari.
15. Program Paramitra Yuk Nabung Saham berlangsung selama 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang dengan
menandatangani ulang Syarat Ketentuan Paramitra Nabung Saham dan Formulir Aplikasi Paramitra
Nabung Saham.
16. Apabila Nasabah tidak melakukan perpanjangan maka kontrak Paramitra Nabung Saham akan berakhir
secara otomatis.
Jakarta, ……………………..
Nasabah
Materai Rp. 6000

_________________

PARAMITRA
Nama

:

Kode Nasabah

:

Frekuensi Pembelian

:

Tanggal Efektif
Pembelian

:

Mingguan

FORMULIR APLIKASI PARAMITRA NABUNG SAHAM

Bulanan

Dengan menandatangani form ini maka saya setuju untuk mengikuti program Paramitra Nabung Saham PT
Paramitra Alfa Sekuritas sesuai dengan syarat dan ketentuan pilihan saham saya sebagai berikut:

Kode Saham

:

Nominal (Rp)

:

Kode Saham

:

Nominal (Rp)

:

Kode Saham

:

Nominal (Rp)

:

Lampiran Dokumen
1 Fotocopy KTP / Passport / KITAS
2 Fotocopy NPWP / Surat pernyataan tidak memiliki NPWP
3 Formulir Pembukaan Rekening Efek PT Paramitra Alfa Sekuritas
4 Syarat dan Ketentuan Rekening Paramitra Nabung Saham
5 Fotocopy Cover Buku Tabungan Pribadi (yang memuat nama dan nomor rekening nasabah yang bersangkutan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa pilihan saham yang saya pilih adalah bukan bedasarkan paksaan dan
merupakan keputusan murni saya sendiri dan membebaskan PT Paramitra Alfa Sekuritas dari segala tuntutan baik
sekarang maupun yang akan datang

Jakarta,___________________

_________________________
Tanda Tangan & Nama Jelas

