Syarat dan Ketentuan Situs Web
Situs web ini dimiliki dan dioperasikan oleh Maxco, sebuah perusahaan
legal yang terdaftar di Republik Indonesia.
Akses Anda terhadap penggunaan situs web ini, mengikuti syarat dan ketentuan ini, Perjanjian
Perjanjian Nasabah, Pemberitahuan, Disclaimer, maupun syarat dan ketentuan lain, atau
pernyataan lain yang terdapat di situs web ini, secara bersama-sama disebut sebagai 'Syarat dan
Ketentuan’. Dengan menggunakan situs web ini, Anda setuju untuk mengikuti Syarat dan
Ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pengunjung.
Informasi di situs web ini tidak ditujukan untuk penduduk Amerika Serikat dan tidak dimaksudkan
untuk didistribusikan atau digunakan siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun, dimana
distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat.
Pengunjung situs web ini bertanggung jawab untuk memastikan ketentuan dan mematuhi hukum
atau peraturan domisili setempat.

Tidak ada saran investasi yang diberikan kepada Anda.
Situs web ini tidak dirancang untuk tujuan penyediaan keuangan personal atau saran investasi
pribadi. Informasi yang diberikan tidak memperhitungkan tujuan investasi, situasi keuangan, atau
kebutuhan khusus investasi Anda.
Anda harus menilai apakah informasi di situs web ini sesuai dengan tujuan investasi, situasi
keuangan, dan kebutuhan investasi Anda. Anda harus melakukan ini sebelum membuat keputusan
investasi berdasarkan informasi di situs web ini. Anda dapat membuat penilaian ini sendiri atau
mencari bantuan dari penasihat keuangan independen mana pun.

Informasi di situs web ini bukan merupakan rekomendasi untuk berinvestasi dalam produk atau
layanan keuangan apa pun yang ditawarkan.

Produk dan Layanan.
Tidak semua produk dan layanan yang dirujuk di situs web ini disediakan oleh kami. Identifikasi
atau penggunaan produk, layanan, situs web, atau jaringan pihak ketiga mana pun bukan
merupakan promosi atas produk, layanan, atau situs web tersebut. Situs web ini memungkinkan
Anda untuk mengakses berbagai situs web dan jaringan yang disediakan oleh pihak lain melalui
hypertext atau tautan lain.

Kami tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun sehubungan dengan materi apa pun
di situs web yang tidak berada di bawah kendali langsung kami. Anda mengetahui bahwa akses
Anda ke situs web melalui tautan tersebut mungkin mengharuskan kami memberikan informasi
tertentu tentang Anda kepada pemilik situs web tersebut. Tidak ada dalam situs web ini produk,
layanan atau situs web dalam bentuk Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali produk dan
layanan.

Penawaran dari Pihak Ketiga.
Situs web ini mungkin berisi referensi penawaran atau promosi khusus lainnya (diluar Perdagangan
Berjangka Komoditi) oleh pihak lain. Sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian, tidak adanya
jaminan atau pernyataan mengenai kualitas, akurasi, kelayakan untuk diperdagangkan, maupun
kesesuaian kegunaan dari barang atau layanan yang tersedia. Barang atau jasa yang Anda
dapatkan akan menjadi risiko Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab atas semua kewajiban,
kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang timbul terkait dengan perolehan barang/jasa
Anda dari pihak ketiga yang dirujuk dalam situs web ini.

Dealing.
Situs web ini berisi area publik dan klien. Area klien dapat diakses oleh klien yang telah membuka
akun dan berisi platform internet kami. Platform internet memungkinkan Anda untuk membuka dan
menutup posisi dengan kami dan memberi Anda akses ke informasi akun termasuk posisi terbuka
Anda serta fitur lainnya. Anda dapat membuka atau menutup posisi di layar entri dengan menekan
tombol yang relevan. Konfirmasi akan muncul di layar dan posisi baru akan tercermin dalam
informasi akun Anda.

Data Pasar.
Sehubungan dengan data pasar atau informasi lain yang tersedia pada tampilkan di Situs Web,
(a) data tersebut hanya bersifat indikatif dan kami tidak bertanggung jawab jika data atau informasi
tersebut tidak akurat atau tidak lengkap dalam hal apapun;
(b) kami tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang Anda ambil atau tidak ambil
berdasarkan data atau informasi tersebut; dan
(c) Anda tidak diizinkan untuk mengirim ulang, mendistribusikan ulang, menerbitkan,
mengungkapkan atau menampilkan secara keseluruhan atau sebagian data atau informasi apapun
yang ada dalam web ini, kepada pihak lain kecuali jika diperlukan oleh undang-undang atau
peraturan apa pun.

Performa Investasi.

Tidak ada jaminan tingkat atau pengembalian tertentu, kinerja investasi apa pun, atau pembayaran
kembali modal dari investasi apa pun, yang merupakan subjek dari investasi dan risiko lainnya.
Kemungkinan risiko dapat mencakup keterlambatan pembayaran dan hilangnya pendapatan atau
modal yang diinvestasikan.

Privasi.
Kami akan mematuhi kewajiban yang dibebankan kepada kami oleh undang-undang perlindungan
data yang berlaku. Kami akan menggunakan informasi pribadi yang Anda berikan sesuai dengan
ketentuan Perjanjian Nasabah dan/atau Pemberitahuan Privasi.

Kerahasiaan.
Setelah Anda membuka akun dengan kami, kami akan memberi Anda nomor akun dan kata sandi.
Kewajiban Anda untuk menjaga kerahasiaan ini dan tidak boleh mengungkapkannya kepada orang
lain. Anda mengetahui dan setuju bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang dikirimkan oleh
Anda atau atas nama Anda melalui situs web kami dibuat atas risiko Anda sendiri. Anda memberi
wewenang kepada kami untuk mengandalkan dan bertindak, serta memperlakukan sebagai
kewenangan sepenuhnya dan mengikat Anda, setiap instruksi yang diberikan kepada kami adalah
telah diberikan oleh Anda atau atas nama Anda oleh agen atau perantara mana pun yang kami
yakini dengan itikad baik telah diberi wewenang oleh Anda. Anda mengakui dan setuju bahwa kami
berhak untuk mengandalkan nomor akun dan/atau kata sandi Anda untuk mengidentifikasi Anda
dan Anda setuju bahwa Anda tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada siapa pun yang
tidak diberi wewenang oleh Anda.

Disclaimer dan Pembatasan Tanggung Jawab.
Tanggung jawab kami terbatas atas kelalaian, pelanggaran kontrak, atau pelanggaran hukum apa
pun sebagai akibat dari kegagalan kami untuk menyediakan situs web ini atau bagian mana pun
darinya, atau untuk masalah apa pun dengan situs web ini, yang tidak dapat dikesampingkan
secara hukum, terbatas pada pilihan kami dan sejauh diizinkan oleh undang-undang, untuk
mensuppai kembali situs web ini atau bagian apa pun darinya kepada Anda, atau membayar untuk
mensuppai kembali situs web ini atau bagian mana pun darinya kepada Anda.

Yurisdiksi.
Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan para pihak
dengan cara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan yang ada
di Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan apa pun mengenai Syarat dan Ketentuan.

Amandemen.
Meskipun kami telah melakukan segala upaya untuk memastikan keakuratan informasi di situs web
ini, informasi yang diberikan di situs web ini dapat berubah, seringkali tanpa pemberitahuan.
Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu dan Anda setuju untuk terus terikat dengan
Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan yang telah diubah. Kami akan memberi Anda
pemberitahuan tentang perubahan ini dengan menerbitkan Syarat dan Ketentuan yang telah
direvisi di situs web ini - kami tidak akan memberi tahu Anda secara terpisah tentang perubahan ini.

Keterpisahan.
Jika seluruh atau sebagian dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini batal, tidak dapat
dilaksanakan, atau ilegal di suatu yurisdiksi, maka ketentuan tersebut (atau jika diizinkan) menjadi
bagian yang relevan darinya akan diputuskan sehubungan dengan yurisdiksi terkait. Sisa dari
Syarat dan Ketentuan akan memiliki kekuatan dan efek penuh, serta validitas atau keberlakuan
ketentuan tersebut di yurisdiksi lain tidak terpengaruh. Klausul ini tidak akan berpengaruh jika
pembayaran ganti rugi mengubah sifat dasar Syarat dan Ketentuan atau bertentangan dengan
kebijakan publik.

Hak milik intelektual.
Semua hak cipta, hak basis data, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam
konten situs web ini adalah milik kami atau pihak ketiga termasuk pemberi lisensi kami. Konten ini
dapat mencakup nama, istilah, dan/atau data yang mungkin atau tidak diidentifikasi dengan simbol
yang mengidentifikasinya sebagai nama, istilah, atau item yang menuntut hak cipta atau merek
dagang terdaftar. Tidak adanya simbol semacam itu, dalam keadaan apa pun, tidak boleh dipahami
sebagai arti bahwa nama, istilah, atau data bukanlah intelektual kami sendiri atau pihak ketiga.
Setiap kekayaan intelektual pihak ketiga yang digunakan oleh kami dalam konten situs web kami
tidak boleh ditafsirkan sebagai makna bahwa pemilik pihak ketiga mensponsori, mendukung, atau
dengan cara apa pun berafiliasi dengan kami atau dengan bisnis kami, atau bahwa mereka
membuat pernyataan apa pun mengenai kelayakan bertaruh atau memperdagangkan produk kami.
Kecuali jika diperlukan untuk melihat informasi di situs web ini di browser Anda, atau
sebagaimana diizinkan berdasarkan hukum yang ada di Republik Indonesia atau Syarat dan
Ketentuan ini, tidak ada informasi atau konten di situs web ini yang boleh direproduksi,
diadaptasi, diunggah ke pihak ketiga, ditautkan, dibingkai, dilakukan di depan umum,
didistribusikan atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun dengan proses apa pun tanpa
persetujuan tertulis khusus dari kami.

Apple, logo Apple, iPod, iPad, iPod touch, dan iTunes adalah merek dagang dari Apple Inc,
terdaftar di AS dan negara lain. iPhone adalah merek dagang Apple Inc. App Store adalah merek
layanan Apple Inc.
Android adalah merek dagang dari Google Inc.
Merek dagang BlackBerry® adalah milik Research In Motion Limited dan terdaftar dan/atau
digunakan di AS dan negara-negara di seluruh dunia.
Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara lain.

Pemberitahuan
Kami dapat mengirimkan pemberitahuan ke alamat email yang Anda berikan kepada kami. Anda
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda memberi tahu kami tentang perubahan apa
pun pada alamat email Anda. Setiap pemberitahuan yang kami kirimkan ke alamat email Anda
akan dianggap telah dikirimkan pada saat pengiriman.

Penghentian
Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Anda atas situs web ini jika kami menentukan Anda
telah melanggar syarat dan ketentuan atas kebijakan kami.

