Perjanjian Options Trading.
1. Ketentuan dan Definisi
Perusahaan – InstaFintech Group yang memberikan kesempatan untuk melakukan operasi option trading pada pasar Forex dan sisteem dari
penyelesaian antara Perusahaan dan Klien dalam hal perjanjian saat ini.
Options Purchase Service (selanjutnya disebut sebagai Layanan) – Sebuah fasilitas hardware dan software yang kompleks terdiri dari bentuk
dari Client Cabinet pada website perusahaan berikut ini: form pembelian option, form informasi option saat ini, form arsip informasi option,
arsip kuotasi.
Klien – sebuah individu atau badan hukum yang memegang akun InstaForex, yang telah memperoleh Kesepakatan dengan tujuan melakukan
operasi option trading pada Forex melalui Layanan.
Instrumen Trading – daftar dari pasangan mata uang dan instrumen finansial lain yang tersedia untuk option trading.
Option – sebuah operasi trading yang dieksekusi melalui Layanan dengan batas waktu ditetapkan, persyaratan untung dan rugi serta tingkat
kritis untuk menentukan status menang atau kalah dari sebuag operasi..
Laba – perubahan minimum dari waktu aktivasi dan penutupan option.
Profit koefisien – koefisien yang ditetapkan oleh sistem pada eksekusi pembelian option tergantung pada ketentuan option.
Nilai Option – jumlah dari option pembelian yang ditetapkan oleh Klien.
Masa Option – ekspresi logis yang meliputi instrumen trading, jenis option (jual atau beli), tanggal, waktu aktivasi dan penutupan yang
ditetapkan oleh Klien pada pembelian option.
Menang atau in-the-money option – ketentuan option yang dipenuhi pada penutupan. Artinya harga aktivasi dari instrumen trading yang
dipilih lebih tinggi atau lebih rendah dari harga penutupan (tergantung pada jenis option yang dipilih).
Kalah atau out-of-the-money option – sebuah option dengan persyaratan tidak terpenuhi pada saat penutupan.
Option Terbuka atau option aktif – sebuah option yang ketentuan aktivasinya terpenuhi.
Option Tertutup option – sebuah option dengan status menang atau kalah.
Pembelian Option – permintaan dari Klien kepada Perusahaan yang menetapkan instrumen trading, jenis option (jual atau beli), periode
berlakunya option, dan nilai option.
Aktivasi option – kesepakatan antara Klien dan Perusahaan yang berpengaruh pada pemenuhan persyaratan aktivasi.
Penutupan Option – kesepakatan antara Klien dan Perusahaan yang berarti penutupan option aktif dan tugas dari status in-the-money atau outof-the-money.
2. Ketentuan umum
1. Perjanjian saat ini menentukan persyaratan dimana Perusahaan memberikan kesempatan bagi Klien untuk melakukan operasi option
trading pada pasar Forex.
2. Perjanjian saat ini merupakan pelengkap dari Public Offer Agreement yang diterima oleh Klien pada saat membuka akun trading
dengan InstaForex.
3. Perjanjian saat ini tidak memerlukan penandatanganan dan dianggap disetujui setelah meng-klik tombol.
4. Klien memahami dan menerima persyaratan dari Perjanjian saat ini dan menganggap resiko terkait dengan operasi eksekusi melalui
layanan, termasuk namun tidak dibatasi pada kasus saat akun Klien di hack dan akses ke operasi trading dicuri oleh pihak ketiga.
3. Prinsip-prinsip Umum dari fungsi Layanan
1. Waktu pembelian Options
1. Layanan pembelian Option tersedia mulai Senin 00:01 (GMT+2) hingga Jumat 23:50 (GMT+2). Menurut standar AS, waktu
penyesuaian dimulai pada hari Minggu kedua di bulan Maret dan berakhir pada hari Minggu pertama di bulan November.
2. Pembelian binary option intraday tersedia mulai Senin 00:01 hingga Jumat 23.58.
3. Pembelian binary option jatuh tempo tersedia mulai Senin 00:05 hingga Jumat 23:50.
2. Klien mendaftar Layanan dengan menyetujui Perjanjian saat ini di Client Cabinet, setelah klien bisa membeli option.
3. Otorisasi pada layanan sepenuhnya sesuai dengan yang ada di InstaForex Client Cabinet. Setelah log in, Klien bisa mengakses
Layanan dengan meng-klik Forex Options dalam menu Kabinet.
4. Deskripsi teknis
1. Harga pada aktivasi dan penutupan option adalah harga terbuka pada Arsip Kuota. Di beberapa kasus terkait dengan kejanggalan pada
Layanan (khususnya perbedaan 1-2 menut antara waktu server), perbedaan antara kuotasi dalam Arsip Kuotasi dan server pertama
InstaForex AS bisa terdapat beberapa poin.
2. Jumlah option yang dibeli tidak dibatasi dalam satu hari.
3. Dalam 30 menit pertama setelah intraday binary option diaktivasi, tambahannya 1 menut, kemudian menjadi 5 menit.
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4. Interval antara tanggal aktivasi option biner jatuh tempo dan penutupannya tidak boleh melebihi 4 minggu. Tambahan dari option
biner jatuh tempo adalah 5 menit.
5. Setelah option dibeli, nilainya ditarik dari akun Klien. Jika option adalah in-the-money, nilai dananya dikembalikan setelah
digandakan oleh koefisien profit. Jika option out-of-the-money, nilai tidak dikembalikan.
6. Klien berhak untuk membatalkan option yang dibeli paling lambat 3 menit sebelum aktivasi dengan 10% dari biaya harga option.
Option yang terbuka tidak dapat dibatalkan.
7. Saat periode volatilitas rendah pada pasar, Kien akan diberitahukan pada pembelian option melalui pesan pop-up. Dalam periode
tersebut option bisa dibatalkan secara otomatis dengan refund penuh dari harga option.
8. Option pada emas dan perak tidak tersedia dari 00:00 hingga 01:05 (waktu server).
9. Apabila harga aktivasi dan harga penutupan sama, option dianggap gagal karena kenaikan atau penurunan harga yang dipilih tidak
terpenuhi.
10. Ketentuan yang ditetapkan berlaku untuk setiap option tertentu selama periode validitas dan tidak dapat diubah.
Penyingkapan resiko
1. Klien bertanggung jawab atas otorisasi keamanan data dan setuju bahwa segala trading yang dieksekusi melalui Layanan ini dianggap
seperti yang diminta oleh Klien.
2. Klien setuju bahwa dalam masalah mendeteksi kuotasi non-pasar, masalah teknis atau situasi tak terduga lainnya, hasil dari option
yang ditutup bisa direvisi oleh Perusahaan untuk keuntungan dari Klien atau Perusahaan.
3. Resiko trading pada pasar nilai tukar asing bisa sedikit besar dan dapat menyebabkan kertugian finansial yang besar. Klien
memahami resiko dan memegang tanggung jawab pribadi dari pemantauan resiko dan minimalisasi.
Resolusi dari perselisihan dan konflik
1. Seluruh perselisihan dan konflik antara berbagai pihak harus diselesaikan melalui koresponden email.
2. Jika terjadi perselisihan, Klien harus mengirimkan permohonan ke option.support@mail.instaforex.com dalam format berikut:
1. Nama lengkap;
2. Tanggal dan waktu masalah;
3. Deskripsi tepat dari situasi;
3. Para Klien setuju bahwa Perusahaan berhak untuk mengabaikan permintaan mereka jika terdapat kata-kata kasar atau caci makian.
4. Perusahaan harus meninjau klaim dalam 10 hari kerja. Dalam beberapa kasus periode ini bisa diperpanjang jika dibutuhkan informasi
tambahan.
Ketentuan akhir
1. Perjanjuan berlaku selama 12 bulan sejak disetujui.
2. Jika persyaratan dari Perjanjian saat ini terpenuhi, maka dinyatakan diperpanjang untuk waktu yang tak terbatas.
3. Ketentuan perjanjian saat ini bisa diubah atau ditambahkan oleh perusahaan atas kebijakannya dengan pemberitahuan lima hari
sebelumnya.
4. Jika Klien gagal memenuhi kewajiban berdasarkan pada Perjanjian saat ini, Perusahaan berhak untuk membatalkan Perjanjian secara
sepihak.
Bahasa.
1. Bahasa yang digunakan dari Perjanjian saat ini adalah Bahasa Inggris.
2. Untuk kenyamanan Klien, Perusahaan bisa memberikan versi Perjanjian dalam bahasa selain Bahasa Inggris. Versi terjemahan dari
Perjanjian hanya karakter yang informatif.
3. Jika varian pembaca dari versi terjemahan dan Perjanjian saat ini dalam bahasa Inggris, Perjanjian dalam bahasa Inggris dianggap
sebagai standar acuan sebelumnya.

