
Syarat dan Ketentuan akun Islamic (bebas swap)
1. Akun Islamic (Bebas Swap) (selanjutnya disebut "Akun bebas Swap") disediakan oleh Aglobe

Investments Ltd (Nomor Pendaftaran Perusahaan 8426894-1) dan tunduk pada syarat dan
ketentuan yang tercantum di sini.

2. Syarat dan Ketentuan merupakan pelengkap dari perjanjian klien yang ada dan mengatur syarat
dan ketentuan tambahan yang berlaku untuk akun bebas Swap. Untuk tujuan perjanjian, definisi
dan ungkapan akan memiliki arti yang ditetapkan kepadanya dalam istilah umum bisnis Aglobe
Investments Ltd.

3. Akun bebas swap(swap-free) yang dirancang untuk klien yang ingin berdagang tanpa bunga.
Kami tidak memberikan jaminan apapun bahwa akun bebas Swap mematuhi persyaratan agama
atau kepercayaan apa pun.

4. Akun Bebas Swap tidak membayar atau mendapatkan swap atau bunga dari perdagangan apa
pun. Spread standar, komisi dan ketentuan standar lainnya dari akun Aglobe Investments Ltd.

5. Aglobe Investments Ltd dapat, atas kebijakannya sendiri:

6. Akun bebas swap(Swap-free) harus digunakan dengan itikad baik, dan klien tidak boleh
menggunakan akun bebas swap untuk mendapat untung dari swap atau tidak membayar swap.
Mereka juga harus mencatat bahwa mereka tidak dapat meminta pembayaran jumlah swap apa
pun yang telah hilang sebagai akibat dari mengubah akun perdagangan live mereka menjadi satu
atau lebih akun Swap-free selama periode di mana akun trading live mereka ) telah / telah
dikonversi menjadi satu atau lebih sebagai akun bebas swap.

7. Aglobe Investments Ltd berhak untuk mencabut status akun bebas Swap tanpa harus
memberikan alasannya. Jika Aglobe Investments Ltd mendeteksi bahwa Akun Bebas Swap
disalahgunakan dengan mengambil keuntungan dari tidak membayar swap, dalam bentuk, tetapi
tidak terbatas pada: penipuan, manipulasi, arbitrase cash-back, carry trade, atau bentuk
penipuan atau aktivitas penipuan dengan penggunaan akun bebas Swap, maka kami berhak
untuk segera mengambil tindakan berupa:

8. Kami menyarankan bahwa kami berhak untuk membatalkan status akun Swap-free yang
diberikan ke akun live kapan saja tanpa diwajibkan untuk memberikan penjelasan atau justifikasi
apa pun.

memperbarui biaya spesifik terkait akun Swap-free di situs webnya dari waktu ke waktu.(a)

berlaku, tanpa pemberitahuan sebelumnya, biaya komisi tambahan sehubungan dengan
pembayaran ex-dividen untuk CFD pada indeks, saham tunggal dan ETF untuk perdagangan
yang dilakukan selama pada hari-hari ex-dividend.

(b)

mencabut status akun bebas-Swap ke semua akun perdagangan langsung yang dicurigai
eksploitasi;

(a)

Penghentian perjanjian klien.(b)
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