Permohonan untuk memindah akaun kepada kategori AKAUN ISLAMIK

Sila pindahkan akaun saya kepada kategori AKAUN ISLAMIK berhubung dengan pandangan agama saya
Nama Pelanggan:______________________________________
No. Akaun:__________________________________

Dengan memohon untuk pemindahan, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca
dan menerima sepenuhnya servis yang diperuntukkan dengan syarat:

1. AKAUN ISLAMIK yang diperuntukkan semata-mata untuk pelanggan-pelanggan LiteForex yang tidak
dibenarkan untuk menjalankan perdagangan yang melibatkan pembayaran faedah yang terhutang
seperti di dalam kepercayaan keagamaan pelanggan.
2. Profil pelanggan yang memohon AKAUN ISLAMIK mesti disahkan sepenuhnya.
3. Pemohon bersetuju bahawa dia tidak akan menggunakan akaun Islamik untuk membuat keuntungan
daripada perdagangan bebas pertukaran (free swap).
4. Pelanggan bersetuju bahawa semua akaun perdagangannya akan dipindahkan ke kategori AKAUN
ISLAMIK dan semua akaun baru boleh dimiliki semata-mata untuk kategori ini dalam hal permohonan
Pelanggan telah ditunaikan.
5. Syarikat mempunyai hak untuk menganggap kelaziman perdagangan dengan pertukaran negatif dalam
akaun Islam sebagai melanggar syarat-syarat ini.
6. Dalam kes pelanggaran syarat, Syarikat mempunyai hak untuk memindahkan akaun Pelanggan kepada
kategori akaun pertukaran (swap account) dan bayaran yuran pertukaran sewaktu dagangan awal akan
dijalankan tanpa notis awal.
7. Syarikat mempunyai hak untuk mempertimbangkan kes-kes berikut sebagai pelanggaran:
a) kelaziman perdagangan dengan pertukaran negatif dalam sejarah perdagangan akaun;
b) Pengelakan swap negatif apabila membuka posisi dengan jumlah tinggi (beberapa posisi berasingan)
ke hari berikutnya (beberapa hari).
8. AKAUN ISLAMIK adalah satu perkhidmatan tambahan yang disediakan mengikut budi bicara Syarikat
LiteForex. Oleh itu, Syarikat mempunyai hak untuk menukar akaun Pelanggan kembali ke kategori
akaun pertukaran dengan notis awal atau menolak permintaan pemindahan akaun.
9. Peruntukan perkhidmatan AKAUN ISLAMIK hendaklah disifatkan sebagai disahkan apabila
pemberitahuan berkaitan Syarikat dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan Pelanggan semasa
mendaftar.

10. Syarikat tidak membayar faedah ke atas dana yang tidak digunakan di dalam akaun milik kategori
AKAUN ISLAMIK.
11. Dengan memohon untuk AKAUN ISLAMIK, Pelanggan menerima segala syarat Syarikat dan memahami
tanggungjawab yang akan datang dalam kes pelanggaran syarat mereka.
12. Semua pertikaian hendaklah diselesaikan atas dasar syarat-syarat di atas dan dokumen undang-undang
Syarikat, seperti Terma Penggunaan dan Perjanjian dalam sistem yang disebutkan dan prosedur
transaksi .
13. Syarikat mempunyai hak untuk meminda syarat-syarat ini pada bila-bila. Semua pindaan hendaklah mula
berkuat kuasa sebaik sahaja kenyataan berita yang berkaitan telah dipaparkan di laman web Syarikat.
Pindaan akan diguna pakai bagi akaun Islamik dalam tempoh 5 hari waktu bekerja selepas penerbitan.
Kemaskini terakhir pada 15th Januari, 2015

Saya telah membaca dan menerima servis bersyarat yang diperuntukkan.
Tarikh_________________

Tandatangan ________________

