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Finex Affiliate Agreement 

Dalam mendaftarkan akun afiliasi di partners.finex.co.id, Anda sepenuhnya menyetujui 
Perjanjian Afiliasi Finex (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dan semua lampirannya, 
serta menerima semua ketentuannya, sebagai berikut: 
 
 

1. Istilah yang digunakan dalam Perjanjian 
1.1 Perusahaan adalah PT. FINEX BERJANGKA, badan hukum Indonesia dengan nomor 
perusahaan 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 dan beralamat di SoHo Pancoran Tower Splendor Lt. 
30 Unit 3005 Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 2-3, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, 
yang memiliki Produk dengan merek "Finex" dan menyelenggarakan Program Afiliasi Finex. 
 
1.2 Mitra berarti individu atau badan hukum yang telah mendaftarkan akun mitra, menerima 
syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan menjadi peserta Program Afiliasi Finex. 
 
1.3 Situs Web Perusahaan berarti situs https://partners.finex.co.id, yang merupakan milik 
Perusahaan, berisi informasi tentang Program Afiliasi Perusahaan dan Akun Mitra. 
 
1.4 Produk bermerek "Finex" berarti produk milik Perusahaan (https://partners.finex.co.id). 
Daftar lengkap Produk yang tersedia untuk program afiliasi tersedia di Lampiran 1 Perjanjian 
ini. 
 
1.5 Program Afiliasi (Program Afiliasi Finex) berarti bentuk kerja sama antara Perusahaan 
dan Mitra mengenai distribusi informasi tentang Produk bermerek "Finex", yang disebut 
Afiliasi Finex. 
 
1.6 Akun Mitra berarti akun pengguna peserta Program Afiliasi Finex di kabinet pribadi mitra, 
https://partners.finex.co.id, yang mencakup data pribadi dan kontak mitra, serta informasi 
tentang efektivitas kerja sama dengan Perusahaan dalam kerangka Program Afiliasi dan 
Perjanjian Afiliasi, serta tentang komisi Mitra. 
 
1.7 Materi Pemasaran berarti banner, tautan teks, dan materi pemasaran (iklan) lainnya 
yang dibuat oleh Perusahaan atau oleh Mitra untuk pelaksanaan kewajiban yang dilakukan 
dalam Perjanjian ini, yang dimaksudkan untuk distribusi informasi tentang Produk bermerek 
"Finex", dan digunakan untuk tujuan periklanan dalam menarik minat Nasabah. 
 
 
 

2. Subjek Perjanjian 
 
2.1 Sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, Mitra harus mendaftarkan Akun Mitra di situs 
web Perusahaan dan berkewajiban untuk mendistribusikan informasi tentang Produk 
bermerek "Finex" dan menarik klien untuk menggunakan Produk bermerek "Finex" sesuai 
dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini dan penawaran yang disediakan oleh 
Perusahaan. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Mitra sesuai 
dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. 
 
 
 

3. Rincian Pembayaran 
 
3.1 Mitra menerima pembayaran tetap untuk kinerja target pelanggan (CPA, biaya per 
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tindakan). Semua rincian pembayaran tercantum dalam Lampiran 1 dan juga harus 
disepakati dalam penawaran Mitra. 
 
3.2 Pembayaran akan dilakukan setelah mencapai jumlah minimum yang harus dibayarkan 
sesuai dengan ketentuan penawaran Mitra. 
 
3.2 Untuk Mitra yang berhasil dan/atau Mitra dengan penawaran eksklusif, Perusahaan 
dapat melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Mitra. Perlu dicatat, bahwa 
Perusahaan memiliki hak untuk mengubah jumlah pembayaran atas kebijakannya sendiri 
dan mutlak berdasarkan rencana pribadi perusahaan. 
 
 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
 
 
4.1 Mitra berhak untuk: 
 
4.1.1. mendistribusikan informasi tentang Perusahaan dan menarik klien baru ke Produk 
bermerek "Finex" dengan menggunakan perangkat legal, materi pemasaran, dan sumber 
traffic yang ditentukan dalam penawaran Mitra dan disetujui oleh personal manager, kecuali 
untuk metode yang dilarang oleh Perjanjian ini dan/atau penawaran Mitra, berdasarkan 
undang-undang negara tempat Produk bermerek "Finex" diiklankan, serta standar moral dan 
etika konvensional; 
 
4.1.2. melacak kemajuan/efektivitas kampanye dan iklannya dengan menggunakan 
perangkat yang disediakan di Akun Mitra; 
 
4.1.3. menarik hadiah yang diterima sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, Lampiran 
Perjanjian ini dan penawaran Mitra; 
 
4.1.4. menggunakan materi pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan dan ditempatkan di 
infrastruktur Perusahaan yang ditandai dalam penawaran Mitra. 
 
 
4.2. Mitra berkewajiban untuk: 
 
4.2.1. memberi Perusahaan data pribadi yang terpercaya dan valid saat mendaftarkan Akun 
Mitra; 
 
4.2.2. benar-benar mematuhi Aturan Pemasaran Perusahaan (Lampiran 2) yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; 
 
4.2.3. setuju dengan Perusahaan atas semua sumber traffic yang tersedia yang digunakan 
oleh Mitra dalam iklannya. Semua sumber dan semua ketentuan eksklusif harus dinyatakan 
dalam penawaran Mitra; 
 
4.2.4. benar-benar mematuhi setiap dan semua rekomendasi pemasaran Perusahaan saat 
melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; 
 
4.2.5. membayar pajak untuk dana yang diterima dari Perusahaan sebagai komisi, jika 
terdapat Aturan demikian di negara tempat tinggal Mitra. Pada saat yang sama, 
membebaskan Perusahaan dari kewajiban atas kelalaian Mitra untuk melakukan kewajiban 
pembayaran sendiri atas pajak. 
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4.3. Perusahaan berhak untuk: 
 
4.3.1. melacak aktivitas Mitra dan klien yang tertarik oleh mereka, menyusun laporan, dan 
menganalisis efisiensi Mitra; 
 
4.3.2. menangguhkan akun klien yang ditarik oleh Mitra, serta menangguhkan pembayaran 
komisi kepada Mitra, jika ada data tentang pelanggaran Perjanjian ini oleh Mitra; memblokir 
fungsi penarikan dana untuk komisi yang terakumulasi dalam Akun kemitraan sampai 
keadaan diklarifikasi. 
 
4.4. Perusahaan wajib: 
 
4.4.1. menghitung dan mentransfer komisi ke Mitra dengan tepat waktu; 
 
4.4.2. menyimpan catatan klien-klien yang bergabung oleh Mitra. 
 
 

5. Kewajiban Beritikad Baik 
 
5.1. Saat melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib bertindak dengan itikad baik secara 
eksklusif tanpa bertujuan untuk merugikan atau menyesatkan yang menguntungkan satu 
sama lain dan/atau pihak ketiga. 
 
5.2. Akun Mitra harus digunakan semata-mata untuk tujuan menarik klien baru ke 
Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. 
 
5.3. Mitra tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dana dari para klien atau melakukan 
pembayaran atas nama mereka. Klien melakukan semua transaksi keuangan secara 
mandiri dan hanya di akun perdagangan pribadinya. 
 
 

6. Akun Mitra 
 
 
6.1. Mitra mendaftarkan Akun Mitra untuk berpartisipasi dalam Program Afiliasi. 
 
6.2. Seseorang yang berusia legal (21 tahun atau lebih, sesuai dengan negara tempat 
tinggalnya) dapat berpartisipasi dalam Program Afiliasi. Karyawan Perusahaan tidak boleh 
menjadi Mitra Perusahaan. 
 
6.3. Mitra harus mengisi formulir pendaftaran di situs web Perusahaan untuk didaftarkan. 
Dengan membuat Akun Mitra, Mitra berkewajiban untuk menyerahkan data pribadinya yang 
terupdate dan mengonfirmasi fakta bahwa ia bertanggung jawab sepenuhnya atas larangan 
memberikan data pribadi palsu dan/atau data kepada pihak ketiga. Setelah mengisi formulir 
pendaftaran, Mitra harus memilih sistem pembayaran yang sesuai dari daftar di Rekening 
Mitra. 
 
6.4. Dengan membuat Akun Mitra di partners.finex.co.id, Mitra mengonfirmasi status hukum 
dan kapasitasnya untuk membuat kesepakatan dengan Perusahaan, memahami dan 
menerima tanpa syarat dan ketentuan dalam bentuk yang secara permanen disediakan di 
situs web Perusahaan. Mitra menerima kebijakan dan dokumen Perusahaan, yang dirujuk 
dalam Perjanjian ini. 
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6.5. Dengan memberikan datanya untuk pendaftaran dalam Program dan membuat Akun, 
Mitra mengkonfirmasi dan menjamin telah setuju dengan semua ketentuan Perjanjian ini, 
memahami artinya dan menerima syarat dan ketentuannya, serta menerima kebijakan dan 
dokumen Perusahaan yang dirujuk dalam teks ini. Aturan dan prinsip penggunaan dan 
perlindungan data pribadi Mitra diatur oleh Kebijakan Privasi. 
 
 
 

7. Hak Kekayaan Intelektual 
 
7.1. Nama dagang, merek dagang, logo, dan sarana individualisasi Perusahaan lainnya, 
baik yang terdaftar maupun tidak, serta semua elemen yang terkait dengannya seperti nama 
domain, desain dan komponen desain situs web Perusahaan dan Produk bermerek "Finex", 
dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual. 
 
7.2. Perusahaan menjamin bahwa materi pemasaran yang dikembangkan oleh Perusahaan 
dan diserahkan kepada Mitra untuk promosi produk/layanan Perusahaan, serta materi yang 
ditempatkan pada Produk bermerek "Finex" dapat mencakup konten yang bukan kekayaan 
intelektual milik Perusahaan., termasuk namun tidak terbatas pada foto, gambar, ikon, klip 
video, trek audio, teks, dll. Konten tersebut selalu digunakan oleh Perusahaan atas dasar 
hukum dan dengan persetujuan pemegang hak cipta, dan/atau bebas dari hak atau klaim 
apa pun oleh pihak ketiga mana pun. Penggunaan Materi Pemasaran Perusahaan oleh 
Mitra tidak menyiratkan pengalihan hak intelektual Perusahaan kepada Mitra untuk 
penggunaan dan penyerahan kekayaan intelektual Perusahaan dan konten Produk yang 
diberi merek "Finex" kepada pihak ketiga. Kerja sama harus dilakukan atas dasar lisensi 
sederhana yang non-eksklusif. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan 
memberi Mitra lisensi sederhana yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, selama 
jangka waktu Perjanjian ini, untuk menggunakan sarana individualisasi dan materi 
pemasaran Perusahaan semata-mata untuk tujuan promosi produk/layanan Perusahaan 
dan penempatan di sumber daya/situs web mitra. 
 
7.3. Dengan menerima syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Mitra setuju untuk menggunakan 
materi pemasaran Perusahaan dan hak untuk menempatkan sarana secara individual 
semata-mata untuk tujuan promosi produk/layanan Perusahaan. Pada saat yang sama, 
Mitra berkewajiban dalam keadaan apa pun untuk tidak berselisih dengan Perusahaan 
tentang kepemilikan materi dan sarana secara individual. Mitra berkewajiban untuk segera 
memberi tahu Perusahaan tentang fakta apa pun dari penggunaan materi pemasaran 
dan/atau sarana secara individual Perusahaan jika illegal tanpa sepengetahuan 
perusahaan. Dilarang menggunakan materi pemasaran dan/atau sarana secara individual 
Perusahaan yang merugikan Perusahaan. 
 
 

8. Kewajiban Para Pihak 
 
8.1. Mitra akan bertanggung jawab penuh kepada Perusahaan atas penggunaan yang tidak 
sah dari materi Perusahaan, simbol-simbol, logo, informasi dan situs web, dan berkewajiban 
untuk mengompensasi biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung dikeluarkan 
oleh Perusahaan karena aktivitas Mitra yang merugikan. 
 
8.2 Mitra bertanggung jawab penuh atas keamanan login dan kata sandi Akun Mitra, serta 
keabsahan data yang dikirimkan ke Perusahaan tentang instrumen pembayaran untuk 
penarikan dana yang ditransfer sebagai komisi. 
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8.3. Mitra akan bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga atas penggunaan tidak sah 
atas kekayaan intelektual pihak tersebut saat membuat materi pemasaran; dalam hal ada 
biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan karena tindakan ilegal Mitra sehubungan dengan 
penggunaan tidak sah dari kekayaan intelektual pihak ketiga oleh Mitra, Mitra berkewajiban 
untuk mengganti kerugian dan segala biaya kepada Perusahaan secara penuh. 
 
8.4. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajibannya 
karena alasan di luar kendali Perusahaan, seperti kegagalan teknis dalam pekerjaan 
penyedia jaringan komunikasi dan telekomunikasi, dll. 
 
8.5. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan/ kesalahan tindakan Mitra. 
 
8.6. Mitra akan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan berdasarkan 
Perjanjian ini dan menjamin fakta memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan 
tersebut, dan tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku di negara 
tempat tinggal Mitra. 
 
8.7. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan sebagian atau seluruhnya 
untuk memenuhi komitmennya jika hal itu disebabkan oleh peristiwa force majeure 
(kerusuhan sipil, perang, pemberontakan, intervensi internasional, tindakan pemerintah 
termasuk, tanpa batasan, kontrol pertukaran, penyitaan, nasionalisasi , devaluasi, bencana 
alam, tindakan Tuhan, dan kejadian tak terelakkan lainnya. Tidak tergantung pada kehendak 
salah satu Pihak). 
 
8.8. Pihak tersebut, yang karena peristiwa force majeur tidak dapat memenuhi 
komitmennya, wajib menginformasikan kepada counterparty secara tertulis selama 5 hari 
setelah peristiwa tersebut terjadi. 
 
8.9. Fakta-fakta yang disebutkan dalam pemberitahuan ini harus dikonfirmasi oleh otoritas 
yang tepat atau organisasi negara tempat tinggal Pihak tersebut. Kegagalan untuk 
memberitahu Pihak lain tepat waktu tidak akan dianggap sebagai dasar untuk melepaskan 
Pihak dari tanggung jawab. 
 
8.10. Jika ketidakmungkinan untuk memenuhi komitmen para Pihak berlangsung lebih dari 6 
bulan, Perjanjian akan dianggap batal. 
 
 

9. Penyelesaian Sengketa 
 
9.1. Perusahaan berhak untuk membuat amandemen teks Perjanjian ini, Lampiran 
Perjanjian dan dokumen Perusahaan lebih lanjut yang dirujuk di sini setiap saat dan tanpa 
memberikan alasan. Perusahaan akan memberitahu Klien tentang perubahan tersebut 
melalui alamat email yang ditentukan di akun Mitra. 
 
9.2. Perusahaan berhak mengubah ketentuan penawaran Mitra atau menarik penawaran 
Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke alamat email kontak Mitra yang 
ditentukan di akun Mitra. 
 
9.3. Dengan menggunakan Program Afiliasi Perusahaan, Anda setuju dan mengakui bahwa 
Anda tidak akan menggunakan produk dan layanan kami untuk Aktivitas Tidak Sah. 
 
'Aktivitas Tidak Sah' berarti setiap tindakan arbitrase, yang berarti setiap hasil perdagangan 
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yang merupakan hasil dari tindakan yang menghilangkan risiko secara total atau signifikan, 
biasanya menyalahgunakan fitur yang disediakan oleh Perusahaan. Mitra yang diidentifikasi 
secara sengaja atau tidak sengaja menarik arbiter akan dibatalkan komisi yang dihasilkan 
oleh pelaku tersebut. Jika aktivitas ini ditemukan, Perusahaan berhak untuk menutup akun 
yang terpengaruh dan semua posisi transaksi yang masih terbuka. 
 
9.4. Setiap keluhan harus dikirim ke personal manager, jangka waktu untuk 
mempertimbangkan surat tersebut adalah sepuluh hari kerja setelah menerima surat. 
Keluhan tentang kompensasi kerusakan moral dan manfaat yang hilang tidak akan diterima 
untuk dipertimbangkan dan tidak akan dikompensasi oleh Perusahaan. Jika perselisihan 
tidak disebutkan dalam Perjanjian ini, Perusahaan akan menyelesaikan perselisihan 
tersebut atas kebijakannya sendiri. Bagaimanapun, keputusan akhir harus dibuat oleh 
Perusahaan. Sengketa yang tidak diatur dalam negosiasi atau selama pertimbangan 
pengaduan akan dirujuk ke pengadilan Indonesia. Hukum yang berlaku adalah hukum 
Indonesia. 
 
 
10. Penghentian Perjanjian 
 
10.1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak menerima persetujuan dari Calon Mitra saat 
mengirimkan formulir yang diisi untuk pendaftaran Akun Mitra. Ketentuan Perjanjian tidak 
akan dibatasi dan dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, termasuk oleh salah 
satu Pihak dalam Perjanjian ini. 
 
10.2. Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atas kebijakannya sendiri dengan 
mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada personal manager dengan indikasi tanggal dari 
kapan Mitra ingin mengakhiri Perjanjian. 
 
10.3. Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak atas kebijakannya 
sendiri dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke alamat email kontak Mitra yang 
ditentukan dalam akun Mitra. Dalam pemberitahuan ini, Perusahaan harus menunjukkan 
tanggal dari mana Perjanjian akan dianggap dihentikan, serta prosedur pengalihan komisi 
(jika ada). 
 
10.4. Perjanjian akan dianggap dihentikan dan tidak valid sejak tanggal yang ditentukan oleh 
pihak Perjanjian dalam pemberitahuan penghentian. 
 
10.5. Pengakhiran Perjanjian ini berarti pembatalan semua yang diberikan kepada Mitra, 
lisensi dan hak untuk menggunakan materi pemasaran Perusahaan, serta setiap simbol 
yang terkait dengan Perusahaan dan/atau sumber informasi yang dikembangkan oleh Mitra 
atas kesepakatan dengan Perusahaan dan berisi informasi tentang perusahaan. 
Pengakhiran Perjanjian ini juga berarti penghentian kewajiban Perusahaan terkait 
pengalihan komisi kepada Mitra untuk tiap klien yang didapat. Sesuai dengan ketentuan 
perjanjian ini, aturan dan ketentuan Perjanjian mengenai privasi akan berlaku terlepas dari 
pemberitahuan penghentian Perjanjian yang dikirim oleh salah satu pihak. 
 
 
11. Ketentuan Akhir 
 
11.1 Kerja sama antara Perusahaan dan Mitra akan didasarkan pada Perjanjian ini dengan 
semua Lampiran dan penawaran Mitra yang harus disediakan oleh Perusahaan. Semua 
Lampiran Perjanjian ini merupakan bagian integral dari Perjanjian ini. Mitra harus 
mempromosikan Produk bermerek "Finex" dan Perusahaan akan membayar komisi sesuai 
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dengan model CPA. Ketentuan dasar tentang model kerja sama antara Perusahaan dan 
Mitra tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. 
 
11.2. Untuk memulai promosi penawaran, Mitra harus membaca dengan cermat 
ketentuannya dan memastikan bahwa dia memahami semua ketentuan penawaran, artinya, 
dan menerimanya tanpa syarat. 
 
11.3. Penyimpanan semua materi pemasaran yang tersedia untuk Mitra ditandai dalam 
penawaran Mitra (tautan ke penyimpanan cloud, situs web Perusahaan, dll.). Mitra harus 
mematuhi semua instruksi Perusahaan dalam hal konten materi dan informasi pemasaran. 
 
11.4. Mitra dapat menggunakan semua materi pemasaran yang tersedia di akun Mitra, 
termasuk logo "Finex". Pada saat yang sama, Mitra harus mematuhi semua instruksi 
Perusahaan dalam hal konten materi dan informasi pemasaran. Mitra diizinkan untuk 
mengiklankan Produk bermerek "Finex" melalui situs web dan sumber lain yang telah 
diperiksa dan disetujui oleh Perusahaan. Daftar lengkap dari sumber yang tersedia harus 
dinyatakan dalam penawaran Mitra. Komunikasi antara Mitra dan Perusahaan dilakukan 
oleh personal manager, yang merupakan karyawan Perusahaan. Mitra harus menggunakan 
materi pemasaran yang disediakan oleh Perusahaan dengan tekun dan semata-mata untuk 
tujuan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Afiliasi. 
 
11.5. Perlu dicatat bahwa semua klien yang tertarik akan dianggap sebagai Nasabah PT. 
FINEX BERJANGKA dan afiliasinya secara eksklusif. Perusahaan dan afiliasinya akan 
dianggap sebagai pemilik tunggal dan eksklusif atas database dengan nama dan data 
kontak, serta informasi lain tentang klien. Mitra dilarang menghubungi klien dengan cara apa 
pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Mitra dilarang untuk 
menghubungi klien yang sudah terverifikasi dengan cara apa pun tentang masalah apa pun 
kecuali konsultasi, penyelesaian sengketa, dan item dukungan tanpa persetujuan tertulis 
sebelumnya dari Perusahaan. 
 
11.6. Mitra berkewajiban untuk memastikan keamanan informasi rahasia yang diberikan 
oleh Perusahaan, termasuk, namun tidak terbatas pada: pesan yang dikirim melalui email, 
dokumentasi dan data lainnya, yang mungkin diketahui Mitra selama periode durasi 
Perjanjian ini. Ketentuan mengenai privasi mengikat para pihak, juga termasuk setelah 
penghentian Perjanjian ini selama tiga tahun. 
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Lampiran 1 
 
 
 
PRODUK FINEX 
 
 
1. Produk bermerek "Finex" 
Finex - broker Forex Indonesia, diregulasi oleh Bappebti. 
 
2. Model pembayaran 
 
CPA (biaya per tindakan) - pembayaran tetap untuk kinerja target pelanggan. 
 
Mitra dapat menerima hadiah tetap untuk klien yang melakukan target tindakan 
(pembayaran untuk setiap lot yang diperdagangkan). Jumlah pembayaran bervariasi dan 
tergantung pada instrumen perdagangan yang digunakan klien Mitra. 
 
3. Informasi pembayaran 
 
1. Menurut model 'CPA', Mitra dapat menerima hadiah tetap untuk klien yang melakukan 
target tindakan (pembayaran untuk setiap lot yang diperdagangkan). Jumlah pembayaran 
bervariasi dan tergantung pada instrumen perdagangan yang digunakan klien Mitra. 
 
2. Promosi Mitra (konversi) dikontrol dengan cermat oleh Perusahaan. Konversi dibayarkan 
oleh Perusahaan setelah menyelesaikan periode penahanan. Periode penahanan - periode 
5 hari kerja selama Perusahaan mengontrol konversi Mitra. Periode Penangguhan 
ditetapkan oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri, di mana Mitra diberitahukan melalui 
email. 
 
3. Pembayaran ke Mitra dilakukan segera setelah aksi perdagangan, setelah setiap 
transaksi selesai. 
 
4. Untuk Mitra dengan pendapatan di atas rata-rata, pembayaran harus tersedia 
berdasarkan permintaan. Jika kerja sama berhasil, Perusahaan atas kebijakannya sendiri 
juga dapat meningkatkan pembayaran Mitra satu per satu. 
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Lampiran 2 
 
 
ATURAN PEMASARAN 
 
 
Trading Forex dan CFD adalah aktivitas yang diregulasi sehingga semua materi promosi 
harus adil, tidak menyesatkan, jelas, dan semua tindakan Mitra harus benar-benar 
mematuhi aturan pemasaran ini. Pelanggaran ketentuan tertentu dari Aturan dapat dianggap 
oleh Perusahaan sebagai pelanggaran berat ketentuan Perjanjian ini dan mengakibatkan 
penghentian segera Perjanjian dengan Mitra. 
 
 

1. Mitra harus menjamin untuk tidak mengiklankan Produk dengan merek "Finex" untuk 
orang yang tinggal di negara di mana perdagangan Forex dilarang oleh hukum. 
Sebelum memulai pekerjaan, Mitra harus memastikan bahwa sumber daya kerjanya 
tidak ditargetkan pada audiens yang tidak memiliki hak untuk menggunakan situs 
web yang diiklankan. Mitra berkewajiban untuk menyetujui Perusahaan (melalui 
manajer pribadi) tentang daftar lokasi geografis tempat pekerjaan Mitra 
direncanakan. Semua ketentuan tentang geolokasi di mana Mitra memiliki hak untuk 
bekerja harus dinyatakan dalam penawaran Mitra. 

 
2. Mitra harus menyampaikan aktivitas periklanannya kepada orang yang berusia lebih 

dari 21 tahun atau usia dewasa lainnya, yang dipancangkan di wilayah aktivitas Mitra 
(yaitu di wilayah tempat Produk bermerek "Finex" diiklankan). 

 
3. Dilarang menarik klien melalui penawaran untuk mendaftar di situs web yang 

diiklankan melalui tautan Mitra untuk mendapatkan uang atau imbalan lainnya. 
 

4. Dilarang menggunakan pengalihan instan dari nama domainnya sendiri atau nama 
domain lainnya ke nama domain Perusahaan dan Produk bermerek "Finex" yang 
diiklankan. Mitra tidak memiliki hak untuk mendaftarkan merek dagang dan/atau 
nama domain yang berisi merek dagang atau nama domain Perusahaan dan 
afiliasinya, atau yang serupa dengan mereka sampai tingkat yang membingungkan. 
Mitra setuju bahwa setiap penggunaan merek dagang, termasuk penggunaan nama 
domain apa pun, yang mengandung merek dagang Perusahaan dan afiliasinya atau 
bagian yang serupa dengan merek dagang Perusahaan dan afiliasinya sampai 
tingkat yang membingungkan, dilakukan semata-mata untuk kepentingan 
Perusahaan dan berdasarkan ketentuan Perjanjian Afiliasi; Mitra tidak memperoleh 
hak apa pun untuk merek dagang Perusahaan dan afiliasinya serta sarana individu 
lain karena penggunaan tersebut. 

 
5. Dilarang menggunakan periklanan kontekstual dengan menggunakan kata kunci 

yang mengandung nama merek, merek dagang atau nama terdaftar Perusahaan, 
termasuk kata yang mirip, berasal, salah eja atau terjemahan ke bahasa lain. 
Dilarang mendaftarkan kata kunci tersebut, elemen pencarian atau pengenal lain 
untuk digunakan dalam sistem pengambilan data atau situs web, layanan periklanan 
atau layanan pencarian atau referensi lainnya. Penggunaan nama merek 
Perusahaan diperbolehkan dalam teks iklan itu sendiri. 

 
6. Dilarang menggunakan branded queries untuk iklan Perusahaan dan afiliasinya, 

serta nama merek kompetitor Perusahaan (dan afiliasinya) atau bentuk turunannya 
serta salah eja. Mitra juga berkewajiban untuk menahan diri dari membandingkan 
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"Finex" dengan merek pesaing, dan juga dari mengekspos perusahaan lain secara 
tidak masuk akal dan bermaksud buruk. Aturan yang sama berlaku jika Mitra 
membeli iklan di jaringan periklanan (yaitu Google AdWords atau Bing Ads). 

 
7. Mitra harus dengan jelas menunjukkan informasi tentang hubungan kemitraan 

dengan Perusahaan di situs web dan sumber daya yang digunakan untuk 
pekerjaannya. Setiap sumber daya Mitra yang dikembangkan oleh Mitra secara 
mandiri dan/atau dengan keterlibatan pihak ketiga, yang didedikasikan hanya untuk 
aktivitas Perusahaan harus mengandung indikasi bahwa sumber daya tersebut 
bukan situs web/sumber daya resmi Perusahaan. Penggunaan yang mirip dengan 
nama domain tingkat yang membingungkan untuk sumber daya kerja Mitra tidak 
dapat diterima dan merupakan pelanggaran berat terhadap Aturan dan ketentuan 
Perjanjian Afiliasi ini. 

 
8. Dilarang menawarkan bonus atas nama Perusahaan dan afiliasinya selain bonus 

yang disediakan oleh Perusahaan atau afiliasinya. Untuk mengetahui informasi 
terkini tentang penawaran dan program bonus, Mitra mengirimkan permintaan tertulis 
kepada personal manager. 

 
9. Saat menggunakan materi pemasaran yang dibuat untuk Mitra dan atas pesanannya 

oleh pihak ketiga, Mitra harus memiliki semua izin yang diperlukan dari pihak ketiga 
tersebut untuk menggunakan materi, dan 

 
10. Mitra harus membebaskan Perusahaan dari setiap keluhan dan perselisihan terkait 

keabsahan penggunaan materi tersebut oleh Mitra. 
 

11. Jika materi ditempatkan pada sumber daya Mitra dengan menyebutkan kemungkinan 
peluang untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan Produk bermerek "Finex", 
Mitra harus menempatkan pada sumber daya yang sama/dalam materi yang sama 
atas peringatan mengenai kemungkinan risiko keuangan yang terkait dengan Produk 
bermerek spesifik "Finex". Pernyataan risiko harus dibuat dalam font yang terbaca 
jelas dan ditempatkan di bagian yang dapat diakses dan terlihat dari sumber daya 
web yang berfungsi. Pernyataan risiko harus dibuat dengan kepatuhan ketat dengan 
persyaratan yang ditentukan dalam penawaran Mitra. 

 
12. Mitra berhak menggunakan informasi lisensi Perusahaan semata-mata sebagai fakta 

keberadaan mereka dan dilarang mengunakan lisensi perusahaan seolah milik Mitra 
dan digunakan untuk tujuan tidak baik. 

 
13. Dalam hal memberikan hasil analisis komparatif Produk bermerek "Finex" dan 

produk perusahaan pesaing pada sumber daya kerja, harus menggunakan hanya 
informasi yang dapat diandalkan, dengan indikasi tautan ke sumber informasi 
tersebut. 

 
14. Dilarang memberikan jaminan dan janji apa pun atas nama Perusahaan dan 

afiliasinya. Tindakan apa pun atas nama Perusahaan dan afiliasinya untuk 
menyesatkan pihak ketiga juga dilarang. Tindakan Mitra dalam kerangka Perjanjian 
Afiliasi tidak boleh ditempatkan sebagai tindakan Perusahaan dan afiliasinya dalam 
keadaan apa pun. Dengan menarik klien dan mendistribusikan informasi tentang 
Perusahaan dan Produk bermerek "Finex", Mitra bertindak semata-mata untuk 
keuntungannya sendiri dalam kerangka Perjanjian Afiliasi. 

 
15. Mitra berhak untuk membeli iklan di situs lain, menggunakan jaringan iklan dan 
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aplikasi seluler. Perlu diperhatikan bahwa semua sumber traffic harus secara ketat 
mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam penawaran Mitra dan Perjanjian ini 
secara umum. 
 

16. Mitra berhak menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, dll.) Untuk 
mempromosikan dan menarik klien. Perlu dicatat bahwa dilarang membuat dan 
memelihara halaman dan profil yang identik atau mirip dengan halaman dan profil 
resmi Perusahaan dan afiliasinya, serta menyalin konten yang dipublikasikan di 
halaman dan profil resmi ini. 

 
17. Dilarang menggunakan penawaran merek, penipuan, lalu lintas insentif, spam, lalu 

lintas dari sumber daya yang diretas, lalu lintas insentif, dan cara lain yang berfungsi 
serupa. Daftar lengkap sumber terlarang dinyatakan dalam penawaran Mitra. 

 
18. Dilarang menggunakan sumber daya dan sarana web untuk menarik klien yang 

dengan cara apa pun dapat merusak reputasi Perusahaan (dan afiliasinya juga). 
Mitra juga berkewajiban untuk menahan diri dari mengiklankan Produk bermerek 
"Finex" menggunakan pernyataan yang salah atau menyesatkan. 

 
19. Mitra harus mematuhi persyaratan yang diterima secara umum di bidang pemasaran 

digital tentang 'spam' atau pesan elektronik yang tidak diinginkan dan kontak dengan 
klien. Mitra setuju bahwa aktivitasnya dalam kerangka Perjanjian Afiliasi akan 
konsisten dengan, antara lain, standar industri pemasaran digital. Setiap tindakan 
yang tidak dapat diterima dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap 
Aturan ini dan ketentuan Perjanjian Afiliasi secara umum. 

 
 

20. Jika terjadi pelanggaran rekomendasi pemasaran oleh Mitra, Perusahaan berhak 
untuk: 
 
- memberikan peringatan kepada Mitra dan mengatur waktu untuk menghilangkan 

kesalahan untuk memperbaiki pelanggaran Perjanjian ini; 
 

- tidak menghitung klien yang ditarik selama periode pelanggaran Perjanjian ini; 
 

- memutuskan penghentian kerja sama dengan Mitra dan Perjanjian ini dengan 
pemberitahuan langsung dari Mitra, pemblokiran Akun dan penangguhan 
akuntansi klien yang ditarik oleh Mitra, tanpa membayar komisi untuk klien yang 
ditarik sebelumnya. Pemblokiran Akun adalah proses membatasi akses Mitra ke 
Akun Mitra. 

 
 

21. Semua materi pemasaran yang dibuat oleh Mitra secara mandiri dan/atau mengikuti 
pesanan oleh pihak ketiga harus disetujui oleh Perusahaan dengan menghubungi 
personal manager sebelum dipublikasikan di sarana sumber daya kerja. 
Penggunaan materi yang dibuat secara independen di sarana sumber daya kerja 
Mitra oleh Mitra tanpa persetujuan dengan Perusahaan tidak dapat diterima dan 
merupakan pelanggaran berat dari ketentuan Perjanjian Afiliasi. Dalam hal ini, 
tindakan target tidak akan dibayar, akun Mitra akan diblokir. Mitra harus mengirimkan 
materi ke personal manager untuk persetujuan. Sebelumnya, Mitra harus 
memastikan bahwa materi pemasaran yang dikirimkan untuk mendapatkan 
persetujuan memenuhi persyaratan untuk materi tersebut yang diatur dalam 
Perjanjian Afiliasi ini. 


