
 

 

 

 

Request to transfer account to ISLAMIC ACCOUNT category 

Please transfer my account(s) to the ISLAMIC ACCOUNT category due to my religious views.  

Client's name:______________________________________ 

Account number(s):__________________________________ 

Permintaan untuk mentransfer akun untuk kategori AKUN ISLAM 

 

Silahkan transfer akun saya untuk kategori AKUN ISLAM karena pandangan keagamaan saya. 

 

Nama klien: 

 

Nomor rekening:  

Dengan mengajukan untuk transfer, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima sepenuhnya 

kondisi penyediaan layanan berikut: 

1.AKUN ISLAM dapat diberikan semata-mata untuk klien-klien dari LiteForex yang tidak diperbolehkan 

untuk melakukan trading yang melibatkan pembayaran bunga karena keyakinan agama mereka. 

2. Profil dari klien yang mengajukan AKUN ISLAM harus diverifikasi sepenuhnya. 

3. Pemohon setuju bahwa dia tidak akan menggunakan Akun Islam untuk membuat keuntungan dari trading 

swap-free. 

4. Klien setuju bahwa semua akun trading akan dipindahkan ke kategori AKUN ISLAM dan semua akun 

baru mungkin milik semata-mata untuk kategori ini dalam hal aplikasi Klien telah puas. 

5. Perusahaan memiliki hak untuk mempertimbangkan prevalensi trading dengan swap negatif dalam akun 

Islam sebagai pelanggaran kondisi ini. 

6. Dalam kasus pelanggaran, Perusahaan memiliki hak untuk mentransfer akun klien ke kategori akun swap 

biaya dan biaya swap pada trading sebelumnya yang dilakukan tanpa pemberitahuan awal. 

 

7. Perusahaan memiliki hak untuk mempertimbangkan kasus berikut sebagai pelanggaran: 

 

a) Prevalensi trading dengan swap negatif dalam histori trading akun; 

b) Evasion swap negatif ketika rolling over posisi volume tinggi (beberapa posisi split) untuk hari 

berikutnya (beberapa hari). 



 

 

 

 

 

8. AKUN ISLAM adalah layanan tambahan yang disediakan pada kebijaksanaan Perusahaan LiteForex. 

Oleh karena itu Perusahaan memiliki hak untuk memindahkan akun klien kembali ke kategori akun swap 

dengan pemberitahuan awal atau menolak permintaan transfer akun. 

9. Penyediaan layanan AKUN ISLAM akan dianggap dikonfirmasi setelah menerima pemberitahuan yang 

relevan dari Perusahaan yang dikirim ke alamat email Klien yang ditentukan saat mendaftar. 

10. Perusahaan tidak membayar bunga atas dana yang tidak terpakai dalam akun milik kategori AKUN 

ISLAM. 

11. Dengan menerapkan untuk AKUN ISLAM, Klien menerima semua kondisi Perusahaan dan memahami 

tanggung jawab yang akan datang dalam kasus pelanggaran mereka. 

12. Semua perselisihan akan diselesaikan atas dasar kondisi di atas dan dokumen hukum Perusahaan, seperti 

Ketentuan Penggunaan dan Perjanjian mengutip sistem dan transaksi prosedur. 

13. Perusahaan berhak untuk mengubah ketentuan ini setiap saat. Semua perubahan mulai berlaku segera 

setelah siaran pers yang relevan telah dipublikasikan di situs Perusahaan. Perubahan berlaku untuk AKUN 

Islam saat 5 hari kerja setelah publikasi. 

Terakhir direvisi pada 15 Januari 2015 

 

Saya telah membaca dan menerima kondisi penyediaan layanan AKUN ISLAM. 

 

Tanggal ______________ Tandatangan ________________ 

 

 


