Pendahuluan
Buku ini merupakan panduan bagi calon nasabah PT. Asia Trade Point Futures yang
menerangkan tahapan – tahapan registrasi pembukaan real account secara online. Kami
berharap calon nasabah dapat membaca proses penerimaan nasabah secara seksama dan
berurutan agar dapat melakukan proses registrasi dengan baik.
Registrasi dapat dilakukan melalui www.asiatradefx.com
Dalam proses registrasi nasabah secara online terdiri dari 5 tahap :
1. Pendaftaran client area.
2. Registrasi penerimaan nasabah secara online di client area dengan mengisi beberapa
formulir dan upload dokumen yang dipersyaratkan.
3. Konfirmasi dan verifikasi data-data calon nasabah oleh Wakil Pialang Asia Trade Point
Futures.
4. Melakukan penyetoran Margin Deposit Awal ke Rekening Terpisah atas nama PT. Asia
Trade Point Futures.
5. Pengaktifan Real Account Nasabah.
Pastikan Anda telah menyiapkan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk
format .jpg, .png, .gif, PDF yang berukuran maksimal 4MB untuk diupload pada bagian upload
dokumen saat proses registrasi.
Dokumen-dokumen tersebut adalah :
1. KTP/SIM/Pasport;
2. Foto terkini dengan memegang Kartu Identitas (KTP/SIM);
3. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB) / mutasi rekening tabungan / tagihan
kartu kredit / surat keterangan bekerja / surat keterangan pendapatan / tagihan rekening
listrik atau telepon / bukti kepemilikan tanah atau bangunan / dokumen lain atas nama
calon Nasabah yang relevan.
Proses registrasi penerimaan nasabah secara online memakan waktu sekitar 15-30 menit.
Data – data yang telah Anda isi atau upload tidak akan terekam di database kami jika Anda
tidak menyelesaikan proses registrasi sampai selesai (hingga Anda mengklik “Submit”).
Jika anda tidak menyelesaikan proses registrasi penerimaan nasabah online maka pada
kesempatan berikutnya proses registrasi tersebut harus dimulai dari awal kembali.

Panduan Registrasi Online
1. Pendaftaran Client Area
Pilih atau klik pilihan “ REGISTER ” pada website www.asiatradefx.com

Muncul halaman untuk melakukan pendaftaran Client Area

Isi semua data pada kolom yang disediakan.
Tanda ( * ) berarti kolom yang wajib diisi.
Setelah melakukan pendaftaran client area, silahkan cek email yang didaftarkan untuk
melihat info demo account serta aktivasi client area Anda.

2. Aktivasi client area serta informasi demo account Anda.

 Aktivasi Client Area

Klik “ VERIFY “ pada email Aktivasi Account Client Area untuk aktivasi dan masuk pada client area.
Gunakan email dan password yang didaftarkan untuk log in pada client area.
 Informasi Demo Account

Anda dapat mendownload platform Metatrader 4 PT. Asia Trade Point Futures pada link yang
telah disediakan. Login dan Password tercantum pada email.
Calon Nasabah diwajibkan untuk melakukan demo account terlebih dahulu sebelum melakukan
proses registrasi penerimaan nasabah secara online.

3. Open Real Account
Pilih atau klik pilihan “ CLIENT AREA ” pada website www.asiatradefx.com

Setelah masuk ke dalam Client Area pilih atau klik “ Open Real Account “

Dalam proses pembuatan real account terdapat beberapa formulir yang harus diisi, dibaca
dan dipahami oleh Anda. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui :
1. Profil perusahaan pialang berjangka
Menampilkan data Profil Perusahaan PT. Asia Trade Point Futures.

Setelah
Anda membaca, memahami dan menerima isi dari profil perusahaan pialang
berjangka, Anda memberikan check mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

2. Pernyataan Telah Membaca Pernyataan Pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT)

Setelah

Anda membaca, memahami dan menerima isi dari Pernyataan Telah Membaca

Pernyataan Pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT), Anda memberikan check mark pada check
box “YA”. Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

3. Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi

Isi semua data pada kolom yang di sediakan, Kolom dengan tanda ( * ) berarti kolom yang wajib
diisi.
Setelah semua kolom diisi dengan benar dan tepat, Anda memberikan check mark pada check
box “YA” untuk menyatakan kebenaran dan tanggung jawab terhadap data yang diisi.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

4. Upload Dokumen yang Dipersyaratkan

Setelah melakukan upload semua dokumen, Anda memberikan check mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

5.

Pemilihan Kategori Kontrak, Produk, Currency, dan Rate

Setelah memilih pilihan yang diinginkan selanjutnya Anda dapat melanjutkan proses registrasi
ke tahap selanjutnya dengan menekan “Next”.

6.

Pernyataan Telah Membaca Pernyataan Pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT)

Setelah

Anda membaca, memahami dan menerima isi dari Pernyataan Telah Membaca

Pernyataan Pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT), Anda memberikan check mark pada check
box “YA”. Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

7.

Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka

Jika Anda telah melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka (demo account) maka Anda
memberikan check mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

8.

Pernyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka

Jika Anda sudah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi perdagangan berjangka,
maka Anda wajib mengisi kolom “Perusahaan Pialang Berjangka sebelumnya” dan
memberikan check mark pada check box “YA”.
Jika Anda belum berpengalaman dalam melaksanakan transaksi perdagangan berjangka
maka Anda dapat mengosongkan kolom “Perusahaan Pialang Berjangka Sebelumnya” dan
memberikan check mark pada check box “Tidak”. Klik “NEXT” untuk melanjutkan proses
registrasi ke tahap selanjutnya.

9.

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Anda harus membaca dengan seksama masing – masing poin pada dokumen risiko. Setelah
memahami isi dari masing – masing poin, Anda harus memberikan check mark pada tiap check
box.
Pastikan seluruh check box telah Anda isi karena Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap
selanjutnya jika ada salah satu check box yang tidak diberikan check mark.
Setelah Anda membaca, mengerti dan menyetujui isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko,
Anda berikan check mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

10. Pernyataan telah membaca pernyataan pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT)

Setelah Anda membaca, memahami dan menerima isi dari Pernyataan Telah Membaca
Pernyataan Pengungkapan (DISCLOSURE STATEMENT), Anda memberikan check mark pada
check box “YA”. Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

11. Perjanjian Pemberian Amanat

Anda harus membaca dengan seksama masing – masing poin pada dokumen amanat.
Setelah memahami isi dari masing – masing poin, Anda harus memberikan check mark pada
tiap check box.
Pastikan seluruh check box telah Anda isi karena Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap
selanjutnya jika ada salah satu check box yang tidak diberikan check mark.
Pada bagian “Penyelesaian Perselisihan”, Anda harus memilih salah satu pilihan di antara dua
pilihan yang ada sesuai dengan pilihan Anda dan domisili Anda.
Setelah Anda membaca, mengerti dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat”,
Anda berikan check mark pada check box “YA”.

Klik “NEXT” untuk melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya.

12. Peraturan Transaksi

Setelah Anda membaca, mengerti, dan menerima isi “Peraturan Transaksi”, Anda berikan check
mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya.

13. Pernyataan Dana Yang Digunakan

Setelah

Anda mengisi, memahami dan menerima isi dari Pernyataan Dana Yang Digunakan,

Anda memberikan check mark pada check box “YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

14. Pernyataan Bertanggung Bawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal
Access Password)

Setelah Anda membaca, mengerti, dan menyetujui isi “Pernyataan Bertanggung Jawab Atas
Kode Akses Transaksi Nasabah””, Anda berikan check mark pada check box “YA”.

Setelah membaca dan memahami, Anda harus memberikan check mark pada check box
“YA”.
Klik “NEXT” untuk melanjutkan proses registrasi ke tahap selanjutnya

15. Review

Jika sudah sesuai, maka Anda dapat menekan “Submit” untuk menyimpan dan memproses
data-data tersebut.
Proses penaftaran Anda telah selesai. Setelah Anda mengklik tombol “Submit” maka secara
otomatis layar akan menuju kepada website client area Anda.

