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Transaksi Sekarang- Pembelian Reksadana

Transaksi Sekarang - Pembelian
1.
2.

Pilih Manajemen Kekayaan , pilih Reksadana
Klik Transaksi Sekarang lalu pilih Beli sebagai tipe transaksi, Rekening Reksadana
dan klik Lanjut

Transaksi Sekarang - Pembelian
3.

Klik Lanjut untuk menyatakan telah membaca disclaimer transaksi

Transaksi Sekarang - Pembelian
3.
4.

Pilih reksadana lewat pilihan (Manajer Investasi, Mata Uang, Nama Reksadana atau
Kode Reksa Dana)
Kemudian pilih Cari

Transaksi Sekarang - Pembelian
6.
7.

Masukan Rekening yang akan Didebet, pilih Jumlah yang akan didebet
Baca syarat & ketentuan tentang karakteristik produk di dokumen yang disebutkan dan
beri tanda centang (✔) di kotak yang tersedia untuk menyetujui lalu klik Lanjut untuk
mengkonfirmasi

`

Transaksi Sekarang - Pembelian
8.

Cek rincian transaksi pembelian reksadana Anda

Transaksi Sekarang - Pembelian
9.

Lalu klik Lanjut untuk menyelesaikan transaksi Anda

Transaksi Sekarang - Pembelian
10. Layar akan menunjukan halaman konfirmasi atas transaksi pembelian Anda

Transaksi Sekarang- Penjualan Reksadana

Transaksi Sekarang - Penjualan
1.
2.

Pilih Manajemen Kekayaan , pilih Reksadana
Klik Transaksi Sekarang lalu pilih Jual sebagai tipe transaksi dan Rekening
Reksadana , lalu klik Lanjut untuk mengkonfirmasi

Transaksi Sekarang - Penjualan
3.

Klik Lanjut untuk mengakui disclaimer transaksi

Transaksi Sekarang - Penjualan
4.

Pilih dana yang akan dijual lalu klik Lanjut untuk mengkonfirmasi

Transaksi Sekarang - Penjualan
5.
6.

Masukkan Jumlah unit yang akan ditransaksikan atau klik Semua untuk menjual unit
tersisa yang Anda miliki dan pilih Nomor akun yang akan dikreditkan.
Baca syarat & ketentuan tentang karakteristik produk di dokumen yang disebutkan dan
beri tanda centang (✔) di kotak yang tersedia untuk menyetujui lalu klik Lanjut untuk
mengkonfirmasi

Transaksi Sekarang - Penjualan
7.

Cek rincian transaksi penjualan reksadana Anda

Transaksi Sekarang - Penjualan
8.

Lalu klik Lanjut untuk menyelesaikan transaksi Anda

Transaksi Sekarang - Penjualan
9.

Layar akan menunjukan halaman konfirmasi atas transaksi penjualan Anda

Transaksi Sekarang - Pengalihan Reksadana

Transaksi Sekarang - Pengalihan
1.
2.

Pilih Manajemen Kekayaan , pilih Reksadana
Klik Transaksi Sekarang lalu pilih Pengalihan dan Nomor Rekening Reksa Dana
sebagai tipe transaksi dan klik Lanjut

Transaksi Sekarang - Pengalihan
3.

Klik Lanjut untuk menyatakan telah membaca catatan transaksi

Transaksi Sekarang - Pengalihan
4.

Pilih dana yang akan dialihkan dan klik Lanjut untuk mengkonfirmasi

Transaksi Sekarang - Pengalihan
5.
6.

Masukkan Jumlah unit yang akan ditransaksikan atau klik Semua untuk Pengalihan unit
tersisa yang Anda miliki dan pilih Nomor akun yang akan dikreditkan
Baca syarat & ketentuan tentang karakteristik produk di dokumen yang disebutkan dan
beri tanda centang (✔) di kotak yang tersedia untuk menyetujui lalu klik Lanjut untuk
mengkonfirmasi

Transaksi Sekarang - Pengalihan
7.

Cek rincian transaksi pengalihan reksadana Anda

Transaksi Sekarang - Pengalihan
8.

Lalu klik Lanjut untuk menyelesaikan transaksi Anda

Transaksi Sekarang - Pengalihan
9.

Layar akan menunjukan halaman konfirmasi atas transaksi pengalihan Anda

Regular Investment Plan (RIP) - Tambah RIP

Regular Investment Plan – Tambah RIP
1.
2.

Pilih Manajemen Kekayaan , pilih Reksadana lalu klik Regular Investment Plan (RIP)
Pilih Rekening Reksadana dan klik Lanjut

Regular Investment Plan – Tambah RIP
3.
4.

Verifikasi / Ganti Rekening Reksadana
Lihat riwayat Regular Investment Plan (RIP)

Regular Investment Plan – Tambah RIP
5.

Klik Tambah RIP untuk mengkonfirmasi

Regular Investment Plan – Tambah RIP
6.

Klik Lanjut untuk menyatakan telah membaca disclaimer transaksi

Regular Investment Plan – Tambah RIP
7.
8.

Pilih dana melalui pilihan kombinasi yang tersedia ( Manajer Investasi, Mata Uang,
Nama Reksa Dana, dan Kode Reksa Dana)
Klik Cari

Regular Investment Plan – Tambah RIP
9.

Pilih Reksadana dari hasil pencarian

Regular Investment Plan – Tambah RIP
10. Pilih Nomor rekening yang akan didebet, Jumlah RIP, Tanggal pemotongan, dan
Tanggal Berakhir.
11. Baca syarat & ketentuan tentang karakteristik produk di dokumen yang disebutkan dan
beri tanda centang (✔) di kotak yang tersedia untuk menyetujui lalu klik Lanjutkan
untuk mengkonfirmasi

Regular Investment Plan – Tambah RIP
12. Lalu klik Lanjut untuk menyelesaikan transaksi Anda

Regular Investment Plan – Tambah RIP
13. Layar akan menunjukan halaman konfirmasi atas penambahan RIP Anda

Regular Investment Plan (RIP) - Batalkan RIP

Regular Investment Plan – Batalkan RIP
1.
2.

Pilih Manajemen Kekayaan , pilih Reksadana lalu klik Regular Investment Plan (RIP)
Pilih Batalkan Regular Investment Plan dan klik Berikutnya

Regular Investment Plan – Batalkan RIP
3.

Rincian dari Regular Investment Plan (RIP) akan ditampilkan dan klik Batal dari pilihan
yang akan Anda batalkan untuk melanjutkan

Regular Investment Plan – Batalkan RIP
4.

Rincian dari Regular Investment Plan (RIP) akan ditampilkan dan klik Batal RIP dari
pilihan yang akan Anda batalkan untuk melanjutkan

Regular Investment Plan – Batalkan RIP
5.

Layar akan menunjukan halaman konfirmasi atas transaksi pembatalan RIP Anda

Layanan Investasi

•

Net Aktiva Bersih (NAB)

•

Profil Risiko

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih(NAB)
1.

Pilih Layanan dan Klik Layanan Investasi

Nilai Aktiva Bersih(NAB)
2.

Pilih LIHAT NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih(NAB)
3.
4.

Pilih Manajer Investasi dan Pilih Nama Produk Reksa dana
Klik LIHAT NAB REKSA DANA untuk melanjutkan

Profil Risiko

Profil Risiko
1.

Pilih Layanan dan Klik Layanan Investasi

Profil Risiko
2.

Pilih Risiko Profil Saya

Profil Risiko
3.

Pilih Nomor Relationship

Profil Risiko
4.

Pilih Perbaharui Profil Saya

Profil Risiko – Informasi Finansial
5.
6.

Masukkan Total kekayaan bersih dana likuid Anda, Pilih Status Pekerjaan, Mata
Uang, and preferensi terhadap produk Dual Currency Accounts (DCA)
Pilih Lanjut untuk melanjutkan

Profil Risiko – Kapasitas Risiko
7.

8.

Pilih golongan umur dari pemegang akun yang paling tua, Golongan waktu investasi
Anda, Persentase kekayaan bersih dana cair yang akan diinvestasi, dan persentase
dana Investor yang diandalkan untuk pengeluaran tahun ini.
Pilih Lanjut untuk melanjutkan

Profil Risiko – Perilaku Risiko
9. Pilih Tujuan Investasi dan Level toleransi risiko
10. Pilih Lanjut untuk melanjutkan

Profil Risiko – Pengetahuan & Pengalaman
11. Pilih Pengetahuan Investasi dan Pengalaman Terhadap Produk
12. Pilih Lanjut untuk melanjutkan

Profil Risiko – Pengetahuan & Pengalaman
13. Ringkasan dari pilihan Profil Risiko Investasi Pribadi akan ditampilkan

Profil Risiko – Pengetahuan & Pengalaman
14. Baca syarat & ketentuan tentang karakteristik produk di dokumen yang disebutkan dan
beri tanda centang (✔) di kotak yang tersedia untuk menyetujui lalu klik PERBARUI
PROFIL RISIKO ANDA

Pernyataan Umum

Pernyataan Umum Formulir Transaksi Reksa Dana
Saya/Kami mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Reksa Dana adalah produk pasar modal; BUKAN produk bank atau deposito; BUKAN kewajiban
dan tidak dijamin oleh Citibank (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya); BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat
jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); mengandung risiko investasi
termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan; kinerja Reksa Dana masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan atas hasil
investasi masa mendatang; nilai investasi dapat naik atau turun akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek
portofolio Reksa Dana; dan oleh karena itu keputusan investasi dalam Reksa Dana yang Saya/Kami lakukan adalah tanggung jawab penuh pribadi sendiri
dan oleh karenanya Citibank (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan
investasi tersebut atau ketidak tersediaannya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut.
Saya/Kami telah mengetahui, memahami dan menyetujui biaya-biaya yang terkait di dalam investasi Reksa Dana Saya/Kami yaitu yang terutama: 1. Biaya
yang menjadi beban langsung Pemegang Unit Penyertaan: biaya pembelian dan/atau pengalihan, biaya penjualan kembali, 2. Biaya yang menjadi beban
Reksa Dana/beban tidak langsung Pemegang Unit Penyertaan: jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, jasa Agen Penjual, 3. Biaya-biaya lainnya
yang tertulis di dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana. Biaya jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual dihitung secara harian
dan dibebankan langsung ke Nilai Aktiva Bersih (NAB).
Untuk Transaksi yang Telah Dikonfirmasi (hanya berlaku untuk transaksi Pembelian dan Pengalihan Reksa Dana Transaksi dengan konfirmasi) adalah
transaksi dimana formulir telah Saya/Kami isi dan tanda-tangani namun terdapat satu atau lebih kolom data penting yang dapat dilengkapi dan
dikonfirmasi ulang pada saat pelaksanaan transaksi. Saya/Kami mengetahui bahwa waktu untuk melengkapi dan memberikan konfirmasi ulang adalah
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir Saya/Kami tanda-tangani. Data penting adalah Tanggal, Biaya Pembelian, PPN dan Jumlah Pembelian.
Transaksi dengan konfirmasi berlaku hanya untuk transaksi pembelian Reksa Dana dengan sumber dana hasil dari penjualan Reksa Dana atau Reksa
Dana yang masih dalam proses pencairan.
Transaksi Advis adalah transaksi yang berasal dari diskusi antara Saya/Kami dengan pihak Bank sebagai Agen Penjual dimana informasi dan
rekomendasi telah diberikan. Saya/Kami tidak diwajibkan untuk menyetujuinya.Adalah tanggung jawab Saya/Kami untuk mencari nasihat finansial, hukum
dan pajak yang independen dalam keputusan investasi Saya/Kami bila perlu. Seluruh keputusan investasi yang berhubungan dengan rekening Saya/Kami
adalah sepenuhnya keputusan Saya/Kami.
Transaksi di dalam Formulir Transaksi Reksa Dana ini yang ditandai sebagai Non-Advis dimana Citibank atau Citigroup Inc. ataupun afiliasi atau
subsidiarinya tidak memberikan suatu penawaran, saran, atau rekomendasi untuk berinvestasi di Reksa Dana tertentu yang dibeli oleh Saya/Kami. Dalam
hal ini Saya/Kami bertindak sendiri dalam menganalisa dan memilih Reksa Dana tersebut, dan keputusan investasi dilakukan berlawanan dengan saran
atau rekomendasi dari Citibank (untuk daftar lengkap mengenai keterbukaan, silahkan merujuk pada Syarat dan Ketentuan di dalam Formulir Transaksi
Reksa Dana dan Ringkasan Informasi Produk/Prospektus Reksa Dana, jika ada).

Pernyataan Tambahan Untuk Transaksi Individual
Saya/Kami bukan merupakan United States Indicia (US Indicia) sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan. Jika ada perubahan status
Saya/Kami menjadi US Indicia dengan ini Saya/Kami memberikan persetujuan kepada Citibank untuk meminta Saya/Kami memberikan data dan
informasi yang diperlukan untuk melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai status kewarganegaraan Saya/Kami dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah perubahan tersebut. Apabila Saya/Kami gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh
Citibank, maka Saya/Kami memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Citibank untuk secara otomatis mencairkan investasi yang Saya/Kami miliki.
Seluruh biaya yang muncul, termasuk adanya kemungkinan kerugian nilai pokok investasi yang timbul di masa mendatang akan menjadi tanggung jawab
Saya/Kami.
Saya/Kami bukan merupakan United States Person (US Person) sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan, dan setuju untuk memberikan
maupun Pengalihan kepemilikan investasi kepada investor lain yang merupakan US Person. Jika ada perubahan status Saya/Kami menjadi US Person,
Saya/Kami berjanji untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Citibank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan tersebut.
Dalam hal terjadi perubahan atas status Saya/Kami menjadi US Person, Saya/Kami dengan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Citibank
untuk secara otomatis mencairkan investasi yang Saya/Kami miliki. Seluruh biaya yang muncul, termasuk adanya kemungkinan kerugian nilai
pokokinvestasi yang timbul di masa mendatang akan menjadi tanggung jawab Saya/Kami.
Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami bukan merupakan United States Entity (US Entity) sebagaimana didefinsikan dalam Syarat dan
Ketentuan, dan setuju untuk tidak memberikan maupun Pengalihan kepemilikan investasi kepada Investor lain yang merupakan US Entity. Jika ada
perubahan status Saya/Kami menjadi US Entity, Saya/Kami berjanji untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Citibank paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah perubahan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan atas status Saya/Kami ini menjadi US Entity, Saya/Kami dengan ini
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Citibank untuk secara otomatis mencairkan investasi yang Saya/Kami miliki. Seluruh biaya yang muncul,
termasuk adanya kemungkinan kerugian nilai pokok investasi yang timbul di masa mendatang akan menjadi tanggung jawab Perusahaan/Yayasan yang
Saya/Kami wakili.
Sehubungan dengan Formulir Transaksi Reksa Dana ini, dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa: Saya/Kami telah menerima, membaca dan mengerti
seluruh informasi dan karakteristik produk yang tertera di dalam: Ringkasan Informasi Produk/Fund Fact Sheet dan Prospektus Reksa Dana sesuai
dengan yang tertera pada Rincian Transaksi Reksa Dana Saya/Kami menyatakan bahwa RINCIAN PEMBELIAN dan/atau RINCIAN PENGALIHAN dan
PERNYATAAN di atas adalah benar dan sesungguhnya, dan dengan ini Saya/Kami setuju bahwa RINCIAN PEMBELIAN dan/atau RINCIAN
PENGALIHAN dan PERNYATAAN diatas bersifat mengikat untuk menjalankan transaksi Reksa Dana melalui channel transaksi telepon, faksimili dan
elektronik lainnya.
Pengisian, penandatanganan dan pengajuan Formulir Transaksi Reksa Dana oleh Saya/Kami, tidak dipengaruhi oleh representasi, pernyataan, jaminan
atau kesepakatan selain dari apa yang telah diungkapkan disini atau pada dokumentasi produk lainnya yang diberikan oleh Citibank. Formulir Transaksi
Reksa Dana ini mencakup seluruh pemahaman dari Saya/Kami dan Citibank berkenaan dengan hal-hal yang menjadi subyek disini dan menggantikan
dan membatalkan seluruh korespondensi, pemahaman, persetujuan dan kewajiban (jika ada) yang telah ada sebelumnya antara Saya/Kami dengan
Citibank yang berkenaan dengan Transaksi Reksa Dana ini baik yang secara lisan atau tertulis.
Citibank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin dialami Investor akibat Investor menandatangani formulir yang tidak lengkap.*
*Tidak berlaku untuk Transaksi/Instruksi yang Dikonfirmasi
Formulir Transaksi Reksa Dana ini hanya akan sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh tenaga pemasar yang telah memiliki sertifikasi.

Pernyataan Umum Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan
Pembatalan Regular Investment Plan
Saya/Kami mengetahui bahwa Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan RIP ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Formulir Transaksi Reksa Dana termasuk Syarat dan Ketentuan yang tercakup didalamnya dan
oleh
karenanya
Saya/Kami
setuju
untuk
terikat
dan
memenuhi
sepenuhnya
isi
dari
Syarat
dan
Ketentuan
tersebut.
Saya/Kami mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa Reksa Dana adalah produk pasar modal; BUKAN produk bank atau deposito; BUKAN kewajiban
dan tidak dijamin oleh Citibank (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya); BUKAN merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat
jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); mengandung risiko investasi
termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan; kinerja Reksa Dana masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan atas hasil
investasi masa mendatang; nilai investasi dapat naik atau turun akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek
portofolio Reksa Dana; dan oleh karena itu keputusan investasi dalam Reksa Dana yang Saya/Kami lakukan adalah tanggung jawab penuh pribadi sendiri
dan oleh karenanya Citibank (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan
investasi tersebut atau ketidak tersediaannya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut.
Saya/Kami telah mengetahui, memahami dan menyetujui biaya-biaya yang terkait di dalam investasi Reksa Dana Saya/Kami yaitu yang terutama: 1. Biaya
yang menjadi beban langsung Pemegang Unit Penyertaan: biaya pembelian dan/atau pengalihan, biaya penjualan kembali, 2. Biaya yang menjadi beban
Reksa Dana/beban tidak langsung Pemegang Unit Penyertaan: jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, jasa Agen Penjual, 3. Biaya-biaya lainnya
yang tertulis di dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana. Biaya jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual dihitung secara harian
dan dibebankan langsung ke Nilai Aktiva Bersih (NAB).
Untuk Transaksi yang Telah Dikonfirmasi
Transaksi dengan konfirmasi adalah transaksi dimana formulir telah Saya/Kami isi dan tanda-tangani namun terdapat satu atau lebih kolom data penting
yang dapat dilengkapi dan dikonfirmasi ulang pada saat pelaksanaan transaksi. Saya/Kami mengetahui bahwa waktu untuk melengkapi dan memberikan
konfirmasi ulang adalah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir Saya/Kami tanda-tangani. Data penting adalah Tanggal, Biaya Pembelian, PPN
dan Jumlah Pembelian. Transaksi dengan konfirmasi berlaku hanya untuk transaksi pembelian reksa dana dengan sumber dana hasil dari penjualan reksa
dana atau reksa dana yang masih dalam proses
pencairan.

Pernyataan Umum Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan
Pembatalan Regular Investment Plan (Lanjutan)
Sehubungan dengan Penjualan Reksa Dana dan/atau Pembatalan RIP ini, dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa: Saya/Kami menyatakan bahwa
RINCIAN PENJUALAN dan PERNYATAAN di atas adalah benar dan sesungguhnya, dan dengan ini Saya/Kami setuju bahwa RINCIAN PENJUALAN dan
PERNYATAAN diatas bersifat mengikat untuk menjalankan transaksi penjualan Reksa Dana melalui channel transaksi telepon, faksimili dan elektronik
lainnya.
Pengisian, penandatanganan dan pengajuan Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan RIP ini oleh Saya/Kami, tidak
dipengaruhi oleh representasi, pernyataan, jaminan atau kesepakatan selain dari apa yang telah diungkapkan disini atau pada dokumentasi produk lainnya
yang diberikan oleh Citibank. Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan RIP ini mencakup seluruh pemahaman dari
Saya/Kami dan Citibank berkenaan dengan hal-hal yang menjadi subyek disini dan menggantikan dan membatalkan seluruh korespondensi, pemahaman,
persetujuan dan kewajiban (jika ada) yang telah ada sebelumnya antara Saya/Kami dengan Citibank yang berkenaan dengan penjualan Reksa Dana
dan/atau pembatalan RIP ini baik yang secara lisan atau tertulis.
Sehubungan dengan Penjualan Reksa Dana dan/atau Pembatalan RIP ini, dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa: Saya/Kami menyatakan bahwa
RINCIAN PENJUALAN dan PERNYATAAN di atas adalah benar dan sesungguhnya, dan dengan ini Saya/Kami setuju bahwa RINCIAN PENJUALAN dan
PERNYATAAN diatas bersifat mengikat untuk menjalankan transaksi penjualan Reksa Dana melalui channel transaksi telepon, faksimili dan elektronik
lainnya.
Pengisian, penandatanganan dan pengajuan Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan RIP ini oleh Saya/Kami, tidak
dipengaruhi oleh representasi, pernyataan, jaminan atau kesepakatan selain dari apa yang telah diungkapkan disini atau pada dokumentasi produk lainnya
yang diberikan oleh Citibank. Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan RIP ini mencakup seluruh pemahaman dari
Saya/Kami dan Citibank berkenaan dengan hal-hal yang menjadi subyek disini dan menggantikan dan membatalkan seluruh korespondensi, pemahaman,
persetujuan dan kewajiban (jika ada) yang telah ada sebelumnya antara Saya/Kami dengan Citibank yang berkenaan dengan penjualan Reksa Dana
dan/atau pembatalan RIP ini baik yang secara lisan atau tertulis.

Syarat dan Ketentuan
(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melengkapi formulir yang akan mengikat Anda)
Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening serta Syarat dan Ketentuan
Pembukaan Rekening Individual/Non-Individual dan pengoperasiannya termasuk perubahannya di kemudian hari.
UMUM
1. Definisi
(i)
Agen Penjual adalah Citibank N.A., Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Reksa Dana kepada Investor.
(ii)
Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh
lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk
menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan
transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
(iii)
Regular Investment Plan (RIP) adalah metode investasi dalam Reksa Dana melalui pendebitan otomatis secara rutin dari rekening tabungan
Investor.
(iv)
First-In-First-Out (FIFO) adalah sistem urutan dalam menjalankan transaksi Reksa Dana, di mana formulir yang diterima pertama akan
diproses terlebih dahulu dan setelah itu formulir yang diterima berikutnya akan dijalankan sesuai dengan urutan penerimaan.
(v)
Formulir Transaksi Reksa Dana adalah formulir yang dipakai oleh Investor dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli dan/atau
Pengalihan Unit Pernyataan dan/atau mendaftar Regular Investment Plan (RIP) yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan
diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus Reksa Dana.
(vi)
Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan Regular Investment Plan adalah formulir yang dipakai oleh
Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Pernyataan dan/atau menterminasi Regular Investment Plan (RIP) yang dimilikinya
yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui
Agen Penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus Reksa Dana.
(vii)
Hari Bursa adalah adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari
tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
(viii) Investor adalah individu atau entitas yang memiliki satu atau lebih Unit Penyertaan yang juga merupakan nasabah Citibank.
(ix)
Investor Bersama adalah dua Investor atau lebih pemegang Unit Penyertaan dengan Investor Utama berhak mengelola Unit Penyertaan yang
dimiliki.
(x)
Investor Utama adalah Investor pemegang Unit Penyertaan yang memiliki hak sepenuhnya atas Unit Penyertaan yang dimiliki dalam hal
terdapat lebih dari satu Investor.
(xi)
Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para Investornya atau mengelola portofolio investasi
kolektif untuk sekelompok Investor.
(xii)
Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
(xiii) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan Reksa Dana, perusahaan publik yang berkaitan
dengan Reksa Dana yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Reksa Dana.
(xiv) Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Pernyataan Reksa Dana.

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
(xv)

Prospektus Reksa Dana adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum Reksa
Dana dengan tujuan calon Investor memahami detil dan karakteristik sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

(xvi)

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
portofolio efek oleh Manajer Investasi.

(xvii)

Ringkasan Informasi Produk adalah laporan yang dibuat oleh Manajer Investasi sebagai tambahan detil informasi mengenai produk
Reksa Dana.
Unit Penyertaan adalah setiap unit investasi di Reksa Dana.
Tanggal Pendebetan adalah tanggal dimana pendebetan rekening atas transaksi Reksa Dana melalui layanan RIP yaitu setiap tanggal 6
setiap bulannya (bila tanggal
6 jatuh pada hari libur maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya).
United States Indicia (US Indicia) adalah Investor yang memenuhi salah satu dari kategori berikut:
a) Saat ini Investor memiliki tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika
Serikat (AS).
b) Termasuk dalam penduduk AS di dalam data Investor.
c) Investor memiliki nomor telepon di AS dan tidak ada nomor telepon lain di
luar AS.
d) Investor lahir di AS.
e) Investor memiliki nomor telepon AS dan nomor lain.
f) Investor memberikan instruksi berulang untuk mentrasfer dana ke AS.
g) Penerima kuasa atau pemilik kewenangan untuk menandatangani yang
beralamat di AS.
United States Person (US Person) adalah Investor yang memenuhi salah satu dari kategori
berikut:
a) Setiap penduduk dan warga negara AS (termasuk teritori AS).
b) Setiap pemilik Green Card.
c) Setiap orang yang memenuhi 183 days substantial presence test, yaitu tinggal di AS selama 31 hari salam tahun berjalan dan
183 hari selama tahun berjalan dan dalam 2 tahun terakhir dengan perhitungan sebagai berikut: semua hari di tahun berjalan, dan
1/3 dari total hari di satu tahun sebelum tahun berjalan, dan 1/6 dari total hari di dua tahun sebelum tahun berjalan.
United States Entity (US Entity) adalah Investor yang memenuhi salah satu dari kategori
berikut:
a) Perusahaan yang didirikan dibawah hukum Negara AS, Negara Bagian atau Distrik Kolumbia.
b) Persekutuan Perdata yang dibentuk dibawah hukum Negara AS, Negara Bagian atau Distrik Kolumbia.
c) Harta peninggalan dari seseorang yang merupakan warganegara AS.

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)

(xxii)

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
2. Dalam dokumen ini nama Citibank merujuk pada Citibank N.A., Indonesia. Penyebutan kata Saya, Kami, Anda, dan Pemegang Unit Penyertaan merujuk
pada arti pihak yang melakukan pembelian Unit Penyertaan dan pemegang rekening Reksa Dana (Investor). Setiap penyebutan pemegang
rekening/investor bersama diartikan sebagai pemegang rekening/investor secara bersama maupun sendiri.
3. Pemilihan produk yang dilakukan oleh Investor berdasarkan tujuan investasi masing-masing Investor dan sepenuhnya atas kesadaran Investor akan
risiko-risiko yang mungkin timbul. Citibank tidak bertanggung atas kinerja masa depan Reksa Dana yang Investor pilih.
4. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Citibank
berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi serta transaksi Investor kepada:
a. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Citibank
dan/atau;
b. Kepada kantor pusat Citibank, cabang Citibank di luar negeri, anak perusahaan Citibank, pihak afiliasi Citibank dan/atau;
c. Kepada Manajer Investasi, bank dimana rekening investasi tersebut disimpan (Bank Kustodian), dan kepada pihak lain yang terkait
dengan transaksi ini dan/atau;
d. Kepada instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Citibank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
5. Seluruh surat-menyurat sehubungan dengan investasi Reksa Dana akan ditujukan kepada Investor Utama.
6. Investor mengetahui dan memahami bahwa konfirmasi transaksi investasi (Pembelian Investasi, Penjualan Kembali, dan Dividen/Kupon) diterbitkan oleh
Bank Kustodian.
7. Investor mengetahui dan memahami bahwa Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tidak terbatas
pada metode pembelian aset yang mendasari Reksa Dana.
8. Permohonan pembelian/penjualan kembali/pengalihan Unit Penyertaan dapat ditolak atau Investor dapat diminta untuk menjual kembali Unit Penyertaan
Reksa Dana bilamana memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar.
9. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam mengartikan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.
11. Bank berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbaharui (perubahan) Syarat dan Ketentuan ini. Sehubungan dengan perubahan Syarat dan
Ketentuan ini, maka Bank akan menginformasikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang
berlaku melalui media Komunikasi.

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
1. Minimum jumlah investasi awal dan jumlah investasi selanjutnya Unit Penyertaan Reksa Dana dan maksimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan
Reksa Dana ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
2. Citibank dapat menangguhkan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
(i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
(ii) Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
(iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu
keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun
militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya
sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan materialsifatnya yang terjadi secara
mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas
pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambil alihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
(iv) Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa
Dana tidak dapat dibeli sampai menurut pandangan Citibank atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang,
kejadian yang mengakibatkanpenangguhan tersebut telah berakhir.
3. Jika pembelian Unit Penyertaan tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka pembelian Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan
menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
4. Jika pada Hari Bursa, Formulir Transaksi Reksa Dana yang telah dilengkapi telah diterima oleh Citibank sebelum jam 13:00 Waktu Indonesia Barat
(”WIB”) maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.
Untuk Formulir Transaksi Reksa Dana yang diterima setelah jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih
per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
5. Investor wajib menyediakan dana pada rekening sumber dana untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari
pembelian Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan ketentuan biaya yang tercantum pada masing-masing Prospektus Reksa Dana. Citibank tidak
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian Unit Penyertaan tersebut akibat tidak tersedianya dana yang cukup di
rekening asal sumber dana.

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
6. Unit Penyertaan Reksa Dana tidak boleh dibeli atau dikuasai secara langsung oleh, maupun dipindahkan kepada pemodal yang merupakan United States
Person (US Person).
7. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai pembelian Unit Penyertaan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan
Informasi Produk yang bersangkutan.
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
1.
Masing-masing Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaannya dengan jumlah minimum yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus
Reksa Dana. Investor tersebut harus melengkapi Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan Regular Investment Plan
danmenyerahkannya kepada Citibank jika semua persyaratan penjualan kembali terpenuhi, hasil penjualankembali itu akan dibayarkan kepada
Investor yang bersangkutan setelah dana diterima oleh Citibank dari Bank Kustodian.
2.
Jika karena satu penjualan kembali, kepemilikan Investor ternyata kurang dari jumlah minimum investasi awal, maka Investor itu dianggap telah
menjual kembali semua Unit Penyertaan yang dimilikinya tersebut.
3.
Citibank dapat menangguhkan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
i.
Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
ii.
Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
iii.
Permohonan penjualan kembali pada satu Hari Bursa melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
iv.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di
luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti
gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga
efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem
perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambil alihan
oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
v.
Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak
dapat dijual kembali sampai menurut pandangan Citibank atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian
yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
4.
Jika penjualan kembali itu ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan kembali akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem
urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
5.
Jika pada Hari Bursa, Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan Regular Investment Plan yang telah dilengkapi telah
diterima sebelum Jam 13:00 WIB, maka harga penjualan kembali satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Formulir Penjualan Kembali untuk Investasi Reksa Dana dan Pembatalan Regular Investment Plan yang
diterima setelah jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa
berikutnya.
6.
Setiap penjualan kembali dapat dikenakan biaya, sesuai masing-masing prospektus ReksaDana/Ringkasan Informasi Produk.
7.
Penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Unit Penyertaan dapat ditolak, jika Citibank berpendapat bahwa pernyataan dan/atau jaminan dari
Investor tidak benar atau menjadi tidak benar, atau bahwa kepemilikan oleh Investor tersebut akan menimbulkan resiko yang berhubungan dengan
peraturan atau perpajakan yang berlaku terhadap Reksa Dana.

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
8.
9.

Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai penjualan kembali Unit Penyertaan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau
Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
Penjualan kembali baru dapat dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari Manajer Investasi dan tercatat pada sistem Citibank.

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
1.
Masing-masing Investor dapat Pengalihan Unit Penyertaannya dengan jumlah minimum yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa
Dana. Investor tersebut harus melengkapi Formulir Transaksi Reksa Dana dan menyerahkannya kepada Citibank jika semua persyaratan pengalihan
unit terpenuhi.
2.
Citibank dapat menangguhkan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
i.
Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
ii.
Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas
iii.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di
luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti
gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga
efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem
perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan
oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
iv.
Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak
dapat dialihkan sampai menurut pandangan Citibank atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang
mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
3.
Jika pengalihan itu ditunda karena adanya penundaan sementara maka proses pengalihan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan
transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa Berikutnya.
4.
Jika pada Hari Bursa, Formulir Transaksi Reksa Dana yang telah dilengkapi telah diterima sebelum jam 13:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan
adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Formulir Transaksi Reksa Dana yang diterima
setelah jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
5.
Investor wajib menyediakan dana pada rekening sumber dana untuk pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari
pengalihan Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan ketentuan biaya yang tercantum pada masing-masing Prospektus Reksa Dana. Citibank tidak
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akibat tidak tersedianya dana yang cukup di
rekening asal sumber dana.
6.
Unit Penyertaan Reksa Dana tidak boleh dibeli atau dikuasai secara langsung oleh, maupun dipindahkan kepada pemodal yang merupakan US Person.
7.
Pengalihan atas seluruh atau sebagian Unit Penyertaan dapat ditolak, jika Citibank berpendapat bahwa pernyataan dan/atau jaminan dari Investor tidak
benar atau menjadi tidak benar, atau bahwa kepemilikan oleh Investor tersebut akan menimbulkan resiko yang berhubungan dengan peraturan atau
perpajakan yang berlaku terhadap Reksa Dana.
8.
Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai pembelian Unit Penyertaan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan
Informasi Produk Reksa Dana yang bersangkutan.
9.
Pengalihan Unit Penyertaan tidak dapat dilakukan oleh Investor yang membeli produk Reksa Dana dengan layanan Regular Investment Plan.
10.
Transaksi Pengalihan hanya dapat dilakukan untuk seluruh Unit Penyertaan dari Reksa Dana dari Manajer Investasi yang sama.

Syarat dan Ketentuan (lanjutan)
REGULAR INVESTMENT PLAN (RIP)
1.
Regular Investment Plan, selanjutnya disebut RIP, adalah metode investasi dalam Reksa Dana melalui pendebitan otomatis secara rutin dari rekening
tabungan Investor. Jumlah yang dinyatakan dalam laporan rekening terpadu RIP merupakan posisi per tanggal laporan tersebut dicetak dan dapat
berbeda dengan jumlah total saldo yang telah di debit dari rekening tabungan Investor.
2.
Dengan menandatangani Formulir Transaksi Reksa Dana, Investor secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali memberikan instruksi pendebitan
langsung dari rekening tabungannya di Citibank setiap bulan sebesar yang telah ditentukan oleh Investor dalam formulir ini ditambah dengan biaya
penjualan yang dikenakan sebagaimana ditentukan dalam prospektus Reksa Dana yang telah dipilih.
3.
Pendebitan untuk bulan berjalan hanya dapat dilakukan apabila Formulir Transaksi Reksa Dana diterima oleh Citibank selambat-lambatnya pada pukul
13.00 WIB satu Hari Bursa sebelum tanggal pendebitan yang ditentukan sepenuhnya oleh Citibank. Dalam hal tanggal pendebitan jatuh pada hari libur
maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
4.
Jika saldo tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka Citibank tidak akan melakukan pendebitan pada
bulan yang bersangkutan. Investor dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali setuju jika karena sesuatu hal pendebitan tidak berjalan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, RIP akan berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Investor bertanggung jawab untuk
menyediakan dana yang cukup pada rekening tabungan selambat lambatnya pada satu Hari Bursa sebelum tanggal pendebitan. Citibank tidak
bertanggung jawab atas segala kerugian apapun yang timbul akibat pemberhentian otomatis tersebut. Tidak akan ada pemberitahuan ataupun tanda
terima apapun akan dikeluarkan oleh Citibank atas pendebitan selain laporan rekening terpadu.
5.
Produk yang dibeli oleh Investor seharusnya sesuai dengan profil risiko Investor. Transaksi RIP yang Non-Advis mungkin tidak sesuai dengan profil
risiko Investor dan Investor mengakui bahwa transaksi Non-Advis dapat mempengaruhi profil risiko portofolio Investor dan kesesuaian untuk transaksi
selanjutnya.
6.
Dana yang diinvestasikan dalam Reksa Dana melalui RIP dapat dicairkan yang atasnya akan dikenakan biaya pencairan oleh Citibank yang besarnya
sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana yang telah dipilih.
7.
Citibank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat terjadinya jeda waktu antara pendebitan rekening Investor dan investasi ke dalam
Reksa Dana yang disebabkan oleh hal diluar kekuasaan Citibank antara lain (tetapi tidak terbatas) bencana alam, kerusuhan, pemogokan, atau
peraturan perusahaan.
8.
Investor dapat mengakhiri keikutsertaannya dalam program RIP dengan mengajukan permohonan penutupan/pengakhiran program RIP.
9.
Citibank hanya akan menghentikan pendebitan rekening Investor sehubungan dengan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas
apabila permohonan penutupan/pengakhiran RIP diterima oleh Citibank selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB satu Hari Bursa sebelum tanggal
pendebitan.
10. Pendebitan untuk bulan berjalan hanya dapat dilakukan apabila Formulir Transaksi Reksa Dana diterima oleh Citibank selambat-lambatnya pada pukul
13.00 WIB 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pendebitan yang ditentukan sepenuhnya oleh Citibank. Dalam hal tanggal pendebitan jatuh pada hari
libur maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
11. Citibank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat terjadinya perbedaan waktu antara pendebitan rekening Investor dan investasi ke
dalam Reksa Dana yang disebabkan oleh hal diluar kekuasaan Citibank.
12. Transaksi RIP akan dihentikan secara otomatis oleh Citibank jika Investor tidak melengkapi Knowledge Your Customer (KYC) yang harus dilakukan
secara tahunan.
Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A. digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank adalah bank yang telah
memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terima Kasih

