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Syarat dan Ketentuan

1
Program Amal Finex adalah program yang mengajak para Nasabah dan calon nasabah bahu-membahu 

membantu mereka yang membutuhkan: masyarakat yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

2 Program ini akan berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai 17 September 2021.

3

Dengan membuka akun di Finex bagi calon nasabah baru melalui website (finex.co.id), verifikasi dan deposit 

$100 ke akun trading Anda di MetaTrader 4 (MT4). Bagi yang sudah menjadi nasabah cukup bertransaksi di MT4 

Anda dan kami akan mencantumkan saldo amal yang kami sisihkan – sebagian dari komisi transaksi yang Anda 

lakukan – untuk membantu korban Covid-19.

4
Hasil Program Amal Finex akan diumumkan dalam kurun waktu 1 bulan setelah selesainya kegiatan pengumpulan 

dana yaitu pada tanggal 17 September 2021.

5
Penyelenggara Program Amal adalah PT. Finex Berjangka dan akan disalurkan melalui lembaga Aksi Cepat 

Tanggap (ACT), sebuah lembaga kemanusiaan profesional yang telah aktif sejak tahun 2005 dalam penanganan 

bantuan sosial dan aksi kemanusiaan.

6 Peserta program merupakan nasabah dan calon nasabah Finex yang terdaftar di PT. Finex Berjangka dan harus:

6.1 Berpartisipasi atas nama sendiri.

6.2 Berumur 21 tahun ke atas (dewasa).

6.3 Terverifikasi dan menjadi nasabah PT. Finex Berjangka.

6.4 Khusus untuk nasabah baru melakukan deposit $100 ke akun real Finex.

6.5 Trading lot sebanyak mungkin dari akun yang Anda pilih selama periode Program Amal - Trading setidaknya 1 lot. 

6.6 Memenuhi semua syarat dan ketentuan yang tertulis dalam dokumen ini. 

7 Jenis bantuan yang akan kami salurkan (melalui ACT):

— Kami akan mensponsori kebutuhan pokok pangan harian korban Covid-19 di masa darurat pandemik ini.

— Kami akan membantu orang yang terkena Covid-19 – membiayai jasa konsultasi dokter, membiayai biaya 

pengobatan, menyuplai makanan.

— Kami akan membiayai APD - Alat Pelindung Diri dan vitamin untuk dokter.

— Kami akan memberikan semua bantuan yang mungkin untuk masyarakat Indonesia di berbagai wilayah 

dalam masa yang sulit ini.

8
Jumlah pengumpulan dana amal akan ditampilkan pada website setiap 3  hari sekali selama periode Program 

Amal ini.

9
Penyelenggara berhak untuk tidak mengikutsertakan nasabah tertentu dengan atau tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. 
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Syarat dan Ketentuan

10 Alasan untuk tidak mengikutsertakan:

10.1 Melakukan pelanggaran dalam transaksi.

10.2 Melanggar aturan perusahaan.

10.3 Bersikap tidak jujur, melakukan penipuan dan kecurangan.

10.4 Mencemarkan nama baik Penyelenggara Program.

11
Keputusan Penyelenggara Program tidak dapat diganggu gugat. Nasabah menyatakan melepaskan hak mereka 

untuk membuat klaim dalam bentuk apapun terhadap keputusan Penyelenggara Program.
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