
Syarat dan ketentuan layanan 1-Klik   

 

 

1. Dengan mengisi formulir pembayaran yang berisi informasi kartu bank (pembayaran), 

memeriksa (mencentang) kotak centang "Simpan kartu", dan mengklik tombol konfirmasi 

pembayaran, Klien menyatakan persetujuan penuh terhadap syarat dan ketentuan ini dan 

mememberikan kewenangan kepada penyedia layanan pembayaran untuk menyimpan nama 

lengkap Klien, tanggal kedaluwarsa kartu, dan Nomor Akun Permanen (PAN) (selanjutnya 

disebut sebagai "Mandat pada File" (COF)) dan secara otomatis, tanpa otorisasi tambahan 

untuk memproses transaksi yang diprakarsai oleh Klien menggunakan COF dan mendebet 

dana yang ditentukan oleh klien dari kartu bank (pembayaran) Klien sesuai permintaan Klien 

untuk mengisi saldo akun Klien di Perusahaan tanpa memasukkan kembali data kartu Bank 

(pembayaran) (selanjutnya disebut sebagai layanan 1-Klik). 

2. Deskripsi layanan 1-Klik: mengisi saldo akun Klien dalam sistem akuntansi Perusahaan untuk 

digunakan dalam transaksi antara Klien dan Perusahaan sesuai dengan Perjanjian antar para 

Pihak ini. 

3. Informasi berikut ini akan diberikan dalam konfirmasi transaksi: nomor kartu (sebagian), jumlah 

transaksi, komisi (jika ada), mata uang transaksi, tanggal transaksi, lokasi Perusahaan. 

4. Klien memahami dan menyetujui bahwa konfirmasi penggunaan layanan 1-Klik akan diberikan 

kepada Klien dalam waktu 2 (dua) hari kerja ke alamat email Klien. 

5. Dengan menggunakan layanan 1-Klick ini, Klien menyatakan bahwa ia adalah pemilik modal 

(pengguna sah) dari kartu bank, Kredensial pada File digunakan untuk menyediakan layanan 

1-Klik. 

6. Klien bertanggung jawab penuh atas semua pembayaran yang dilakukan oleh Klien untuk 

mengisi kembali saldo akun Klien di Perusahaan.  Perusahaan dan/atau penyedia layanan 

pembayaran hanya menyediakan pembayaran dalam jumlah yang ditentukan oleh Klien. 

7. Setelah tombol konfirmasi pembayaran diklik, pembayaran dianggap telah diproses dan tidak 

dapat dibatalkan.  Dengan mengisi formulir pembayaran, Klien mengonfirmasikan bahwa ia 

tidak melanggar undang-undang yang berlaku di negara mana pun. Dengan mengisi formulir 

pembayaran dan menerima ketentuan bagian ini, Klien, sebagai pemilik kartu bank 

(pembayaran), menyatakan bahwa ia berhak menggunakan layanan yang ditawarkan oleh 

Perusahaan. 

8. Dengan mulai menggunakan website dan/atau terminal perdagangan, Klien bertanggung 

jawab secara hukum untuk mematuhi undang-undang negara mana pun di mana website 

dan/atau terminal perdagangan digunakan, dan Klien mengonfirmasikan bahwa ia telah 

mencapai atau melampaui usia mayoritas yang diizinkan secara hukum di yurisdiksi di mana 

website digunakan.  Klien mengonfirmasikan bahwa penyedia layanan pembayaran tidak 

bertanggung jawab atas pelanggaran ilegal atau tidak sah atas larangan penggunaan website 

dan/atau terminal perdagangan.  

9. Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku setelah otorisasi (atau verifikasi) oleh bank yang 

mengeluarkan kartu Klien berhasil dan Perusahaan menerima persetujuan Klien untuk Syarat 

dan ketentuan ini. 

10. Klien mengonfirmasikan bahwa layanan 1-Klik akan tetap berlaku sampai Klien atau 

Perusahaan membatalkannya.  Ketentuan dan prosedur pembatalan layanan 1-Klik tersedia di 

dalam klausul 8 peraturan operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML pada tautan 

berikut https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf 

https://forex.olymptrade.com/docs/terms/forex/ru/non-trading-regulation.pdf 

https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf


11. Perusahaan akan memberi tahu Klien setiap perubahan atas Syarat dan ketentuan ini dalam 2 

(dua) hari kerja sebelum perubahan tersebut menjadi berlaku. 

12. Penyedia layanan pembayaran tidak bertanggung jawab atas penolakan/ketidakmampuan 

memproses data kartu pembayaran Klien, atau atas penolakan terkait dengan kegagalan untuk 

menerima izin untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu bank (pembayaran) 

dari bank yang menerbitkan kartu bank (pembayaran).  Penyedia layanan pembayaran tidak 

bertanggung jawab atas kualitas atau cakupan layanan Perusahaan yang ditawarkan di 

website.  Klien berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Perusahaan saat melakukan deposit di akun Klien.  Penyedia layanan pembayaran hanya 

melakukan pembayaran dan tidak bertanggung jawab atas penetapan harga, harga umum, 

dan/atau jumlah total. 

13. Klien setuju untuk menggunakan email untuk berkomunikasi: help@olymptrade.com 

14. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan Perjanjian ini, silahkan hubungi kami melalui 

email help@olymptrade.com. 

15. Jika Klien tidak setuju dengan syarat dan ketentuan ini, Klien berkewajiban untuk membatalkan 

pembayaran segera dan, jika perlu, menghubungi Perusahaan secara langsung di 

help@olymptrade.com 

mailto:help@olymptrade.com

