
Ketentuan Pembayaran
Berlaku mulai 21.02.2023

Syarat dan ketentuan ini (selanjutnya disebut "Ketentuan") berlaku untuk setiap transfer yang
dilakukan oleh klien Admirals SC Ltd untuk tujuan penyetoran dana moneter ke atau penarikan dana
moneter dari (selanjutnya disebut "Pembayaran") akun perdagangan klien, yang telah dibuka dengan
Admirals SC Ltd.

Setelah mengajukan permintaan ke Admirals SC Ltd untuk melakukan Pembayaran, setiap klien
mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca, memahami, dan setuju untuk terikat oleh Ketentuan ini
untuk metode pembayaran yang digunakan yang dipilih dalam Traders Room. Sehubungan dengan
hal-hal yang tidak ditentukan oleh Ketentuan ini, Ketentuan Umum Akun Admirals SC Ltd akan berlaku.

1. Pembayaran

1.1 Klien dapat mengajukan permintaan Pembayaran kapan saja dan Admirals akan menerimanya,
asalkan klien mematuhi, setiap saat, Persyaratan Akun umum serta Persyaratan Pembayaran Admirals.
Harap dicatat bahwa Admirals tidak akan menerima atau memproses Pembayaran yang diarahkan ke
atau berasal dari akun milik orang lain (orang ketiga) selain klien.

1.2 Sehubungan dengan penarikan dana, Admirals berhak untuk melaksanakan permohonan tersebut
ke bank yang sama, bank koresponden, atau rekening yang sama dengan yang digunakan klien untuk
membuat Pembayaran awal atau Pembayaran sebelumnya, apa pun metode penarikan yang dipilih
atau diinginkan klien.

1.3 Admirals berhak untuk menangguhkan pelaksanaan Pembayaran dan meminta dokumen
tambahan kapan saja, baik untuk memeriksa sumber Pembayaran atau jika dianggap diperlukan oleh
Admirals.

2. Detail Pembayaran Tambahan

2.1 Detail spesifik selengkapnya mengenai Pembayaran (misalnya limit Pembayaran, jadwal
Pembayaran, dan sebagainya) ditampilkan di Dashboard setelah mengajukan permohonan
Pendaftaran. Setiap klien bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencatat dan memperhatikan detail
tersebut sebelum mengajukan permohonan Pembayaran.

3. Permohonan Pembayaran yang salah atau tidak akurat

3.1 Klien disarankan untuk mencermati ketidakakuratan dalam permohonan Pembayaran. Selain itu,
apabila klien membuat permohonan pembayaran yang salah atau tidak akurat, Admirals tidak
berkewajiban untuk memulihkan Pembayaran tersebut dari Penyedia Layanan Pembayaran atau
mengembalikan biaya, pembayaran, atau pengeluaran apa pun kepada klien. Klien berkewajiban untuk
membayar segala biaya atau mengganti kerugian kepada Admirals yang terjadi karena permohonan
Pembayaran yang salah atau tidak akurat.

4. Biaya

4.1 Membuka akun trading atau akun demo tidak dikenakan biaya.

4.2 Apabila mata uang dasar akun trading klien berbeda dengan mata uang dana yang ditransfer,
maka dana akan dikonversikan ke mata uang dasar akun trading klien. Kurs harian bank penerima
Admirals yang menjadi tujuan pembayaran akan digunakan untuk konversi dana tersebut.

4.3 Deposit akan ditransfer ke akun trading klien dalam satu hari kerja begitu transaksi masuk ke
rekening bank Admirals.

4.4 Apabila ada biaya layanan bank tambahan yang berlaku pada transfer tersebut (baik yang
dibebankan oleh bank penerima atau bank koresponden), biaya tersebut akan dipotong dari nilai dana
yang ditransfer. Karena itu, dana yang diterima klien mungkin lebih rendah dari nilai awalnya.
Admirals tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya layanan apa pun yang dikenakan untuk
transaksi transfer oleh bank lainnya.

4.5 Apabila transfer yang melibatkan pemotongan biaya layanan (misalnya biaya layanan transfer
seperti "Semua pembebanan ke Penerima" atau "Biaya Ditanggung Bersama") dilakukan ke rekening
bank Admirals, biaya tersebut akan dipotong dari nilai yang ditransfer ke akun trading klien.
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4.6 Admirals memproses penarikan dana dari akun trading klien pada hari kerja yang sama apabila
permohonan penarikan dana diterima oleh Admira Markets sebelum pukul 17.00. Permohonan
penarikan yang diterima oleh Admirals setelah pukul 17.00 pada hari kerja atau pada akhir pekan, libur
nasional, atau libur bank akan diproses pada hari kerja berikutnya.

4.7 Biaya yang berlaku dibebankan dalam mata uang dasar yang sama dengan yang digunakan di
akun trading klien. Contohnya, jika mata uang dasar akun adalah AUD, maka biaya akan dibebankan
dalam AUD. Jika mata uang dasar akun adalah EUR, biaya akan dibebankan dalam EUR, dan
sebagainya.

4.8 Harap diperhatikan bahwa trading mungkin melibatkan biaya tambahan, yang terkait dengan
rollover (misalnya swap atau biaya bunga) untuk posisi instrumen apa pun yang diinapkan dan
kredit/debit penyesuaian dividen untuk posisi CFD saham dan CFD indeks, sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang tertera pada Spesifikasi Kontrak di situs web Admirals.

5. Perundang-undangan setempat

5.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait layanan keuangan dan operasi moneter dapat sangat
bervariasi di setiap wilayah. Setiap klien bertanggung jawab sepenuhnya untuk mematuhi semua
peraturan lokal, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab perpajakan yang berlaku.

6. Malfungsi sistem pembayaran

6.1 Setiap klien harus memperhatikan adanya kerentanan inheren terhadap kegagalan,
keterlambatan, dan/atau gangguan sistem pembayaran online, khususnya yang mungkin terkait
dengan Penyedia Layanan Pembayaran. Klien sangat disarankan untuk selalu memperbarui software
antivirus mereka dan senantiasa memastikan bahwa komputer mereka bebas virus.

6.2 Admirals tidak akan bertanggung jawab atas segala keterlambatan, malfungsi, dan/atau gangguan
sistem pembayaran dan/atau sistem teknis lainnya, yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penyedia
Layanan Pembayaran dan/atau akibat dari keterlambatan, malfungsi, dan/atau gangguan tersebut
dalam keadaan apa pun.
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