Perubahan Batas Penarikan Aset Kripto dan/atau Rupiah Per Hari
Kepada Yth.

Nama lengkap (sesuai KTP)
Nomor KTP
Username/E-mail di Bitcoin.co.id
Pekerjaan & Nama Perusahaan
Akun Sosial Media
(Facebook, Twitter, Instagram, dll)
Saya (“Pengguna”) dengan ini menyatakan bahwa PT INDODAX NASIONAL INDONESIA (“Perusahaan”) berhak
mengubah batas penarikan semua jenis mata uang yang diperdagangkan, termasuk aset kripto dan mata uang
digital lainnya, dengan jumlah yang setara atau tidak melebihi jumlah Rupiah yang tertera dibawah ini:

Batas Penarikan Rupiah Per Hari (setara dengan)

Tanggal (DD/MM/YYYY)

Saya memahami dan menerima sepenuhnya semua risiko atas keputusan dan tindakan yang saya lakukan.
Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan ini, termasuk namun tidak terbatas pada, kerugian
khusus, kerugian konsekuensial, maupun kerugian ekonomi yang muncul berkat adanya perubahan ini.
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Nama lengkap:
Gelar:
Tanggal:
Tanda tangan:

[materai]

_______________________________________________________________________

Perubahan Batas Penarikan Bitcoin dan/atau Rupiah Per Hari
1. Apa yang mengharuskan Anda mengubah batas penarikan Anda?

2. Apa yang ingin Anda lakukan dengan kapasitas batas penarikan yang lebih besar?

*Jika Anda keberatan dan memutuskan untuk TIDAK menjawab dua pertanyaan di atas, mohon berikan
informasi sejelas mungkin pada pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:
1. Berikan deskripsi singkat mengenai bisnis/usaha Anda, produk dan jasa yang Anda tawarkan, serta tipe
pelanggan Anda.
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2. Berikan informasi mengenai sumber dana yang Anda peroleh. Jika sumber dana Anda adalah gaji yang Anda
terima dari sebuah perusahaan, mohon cantumkan nama perusahaan tempat Anda bekerja serta jabatan
Anda. Jika sumber dana tidak berasal dari gaji, maka tolong jelaskan serinci mungkin tentang dana yang Anda
peroleh.

3. Tempat jual-beli (pasar) aset kripto mana yang menjadi tempat Anda bertransaksi?

4. Mohon tuliskan nama perusahaan atau pihak ketiga yang jasanya Anda gunakan untuk menyimpan aset
kripto Anda (dompet aset kripto).

5. Mohon jelaskan tujuan Anda membuat akun di tempat kami (Bitcoin.co.id).

6. Jika Anda adalah seorang pedagang atau trader, apa strategi trading Anda?
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7. Mohon berikan info mengenai perkiraan besar volume perdagangan Anda di pasar kami (Tuliskan dalam
Rupiah)

SYARAT DAN KETENTUAN
Dengan menggunakan layanan PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA, Anda secara tegas menyatakan dan menjamin bahwa:
1. Anda telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam
website Kami https://bitcoin.co.id/terms-conditions/
2. Anda telah berusia lebih dari 18 tahun/telah menikah dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan semua
Syarat dan Ketentuan dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan aset kripto;
3. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Semua keputusan dalam setiap kegiatan
perdagangan aset kripto adalah keputusan pribadi oleh pengguna, tanpa paksaan dalam bentuk apapun dari PT.
Indodax Nasional Indonesia;
4. Anda telah setuju bahwa tidak akan menggunakan jasa yang disediakan oleh PT. Indodax Nasional Indonesia untuk
melakukan tindakan kriminal dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pencucian
uang, perjudian, pendanaan teroris atau kejahatan hacking;
5. PT. Indodax Nasional Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam hal transaksi aset kripto yang Anda
lakukan, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan pada informasi tersebut;
6. PT. Indodax Nasional Indonesia adalah sebuah perusahaan berbasis komisi yang memfasilitasi pembeli aset kripto
untuk bertemu dengan penjual aset kripto dan sebaliknya;
7. Anda bertanggung jawab penuh atas sumber dana dan tujuan penggunaan dalam kegiatan perdagangan aset
kripto melalui layanan kami, baik dalam bentuk uang (rupiah) maupun dalam bentuk aset kripto, dan setuju untuk
melepaskan PT. Indodax Nasional Indonesia dari tanggung jawab tersebut.
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8. Bahwa dengan mengajukan dan menandatangani surat pernyataan kenaikan limit ini, Anda mengerti bahwa PT.
Indodax Nasional Indonesia tunduk pada UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang aturan
Peraturan Kepala PPATK No.PER-09/1.02.2/PPATK/09/12, No. PER-12/1.02/PPATK/06/13,
No.
PER12/1.02.1/PPATK/09/11 dan No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 . Oleh karenanya, Anda dianggap telah
mengetahui dan menyetujui adanya pelaporan transaksi tersebut kepada pihak PPATK.
Anda tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini dengan sukarela dan mengetahui segala risikonya secara penuh.

Member,

( ____________________ )
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