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INFORMASI

Buku Panduan ini dibuat untuk menerangkan Tahapan Penerimaan Nasabah secara elektronik (online)
bagi calon nasabah di PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES.

Registrasi Nasabah secara Elektronik (online) pada PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES dapat
dilakukan dengan cara membuka website :

client.vifx.co

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik (online) dapat dilakukan melalui 3 Tahap:
1. Pengisian dan mengunggah data-data dan/atau informasi calon nasabah;
2. Mengunggah (upload) bukti transfer;
3. Verifikasi data calon nasabah oleh Wakil Pialang dan persetujuan sebagai nasabah;

Pengisian formulir registrasi secara elektronik (online) ini akan memerlukan waktu selama kurang lebih
15 menit. Kami tidak menyimpan data yang Anda masukkan hingga proses pengisian selesai dan data
telah terkirim secara elektronik ke kami.

Calon Nasabah wajib mempersiapkan softfile dokumen pendukung pendaftaran (dapat berupa scan atau
foto) yang nanti akan diminta untuk diunggah pada halaman akhir proses registrasi:

1. KTP/SIM/Passport,
2. Foto Berwarna Terbaru,
3. Pilih salah satu:

o Rekening Listrik/Telepon,
o Rekening Koran Bank 3 bulan terakhir,
o Tagihan Kartu Kredit,
o Surat Keterangan Kerja,
o Surat Keterangan Pendapatan (pegawai),
o Laporan keuangan 3 bulan terakhir (wiraswasta)



TAHAP 1

 Calon Nasabah memilih menu REGISTRASI CABINET untuk memulai proses registrasi

 Ketikkan Kode Referensi Cabang dan isikan informasi sesuai dengan kolom isian yang disediakan
dengan benar dan lengkap. Hubungi/klik Customer Service untuk mengetahui kode referensi
cabang.

 Beri tanda centang (Tick Mark) pada Terms of Conditions dan klik SUBMIT
(Link aktivasi cabinet otomatis terkirim pada alamat email Calon Nasabah.

Catatan: untuk pembukaan akun Victory Low Spread (VLS), wajib mengisikan kode
56-5758 pada kotak 2 dan 3.



 Calon Nasabah WAJIB melakukan aktivasi link pada email yang didaftarkan pertama kali untuk
dapat mengakses ke dalam Cabinet

 Calon Nasabah LOGIN menggunakan Email dan Password yang telah terdaftar sebelumnya untuk
mengakses Cabinet

 Calon Nasabah memilih salah satu produk yang akan ditransaksikan



 Calon Nasabah WAJIB membaca Profil Pialang Berjangka sebelum memilih Pernyataan Telah
Membaca Profil Perusahaan Pialang Berjangka dengan memberi tanda Tick Mark pada pilihan YA
atau TIDAK

 Calon Nasabah mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi (APRT) dengan lengkap dan
benar pada kolom yang telah disediakan

 Usia Calon Nasabah minimum 21 Tahun atau sudah Menikah



 Calon Nasabah melengkapi data isian yang diperlukan di bawah ini

 Calon Nasabah WAJIB mengisi Rekening Bank Nasabah untuk keperluan Penyetoran dan
Penarikan Margin



 Calon Nasabah WAJIB mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan

 Selanjutnya Calon Nasabah WAJIB untuk melakukan simulasi transaksi sebelum bertransaksi dan
memvalidasi Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka Komoditi

 Calon Nasabah memvalidasi Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi
Perdagangan Berjangka Komoditi



 Calon Nasabah WAJIB membaca, mengerti, dan memahami isi dari Dokumen Pemberitahuan
Adanya Risiko dan memberikan Tick Mark pada kolom Saya sudah membaca dan memahami.

 Calon Nasabah WAJIB membaca, mengerti, dan memahami isi dari Perjanjian Pemberian Amanat
dan memberikan Tick Mark pada kolom Saya sudah membaca dan memahami.

 Calon Nasabah WAJIB membaca, dan memahami Pernyataan bertanggung jawab atas kode akses
transaksi



 Selanjutnya Calon Nasabah memilih pernyataan menerima atau tidak dengan cara memberi
tanda Tick Mark pada pilihan YA atau TIDAK untuk seluruh pernyataan di atas, yaitu:

o Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka Komoditi
o Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka

Komoditi
o Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Wakil Pialang

Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
o Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik (Online) Untuk Transaksi Kontrak

Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
o Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Access

Password)

 Calon Nasabah kemudian WAJIB membaca dan mengerti Peraturan Perdagangan (Trading Rules)
dan memilih pernyataan menerima atau tidak dengan cara memberi tanda Tick Mark pada
pilihan YA atau TIDAK



 Calon Nasabah mengkonfirmasi kebenaran dan tanggung jawab atas seluruh data diri dengan
cara memberi tanda Tick Mark pada pilihan YA atau TIDAK

 Selamat, Anda telah menyelesaikan proses registrasi

 Mohon menunggu Wakil Pialang kami memeriksa kelengkapan dan informasi data dokumen
Anda.



TAHAP 2

 Calon Nasabah akan menerima email pendaftaran online telah disetujui

 Selanjutnya silahkan kembali LOGIN ke dalam Cabinet Anda untuk proses verifikasi

 Calon Nasabah memasukkan Email dan Password sesuai dengan yang dibuat pada saat
registrasi. Klik LOGIN untuk mengakses Cabinet.

 Setelah LOGIN,  pilih menu VERIFICATION untuk melakukan proses verifikasi



 Calon Nasabah melakukan proses verifikasi dengan mengunggah (upload) softfile Bukti
Penyetoran Awal

 Calon Nasabah memasukkan Phone Password yang akan digunakan apabila sistem transaksi
secara online mengalami gangguan/kendala dengan ketentuan yang mengacu pada Trading
Rules.

 Bukti Setor akan diterima oleh Wakil Pialang dan selanjutnya menunggu untuk proses Good
Fund.



TAHAP 3

 Setelah bukti setor diterima oleh Wakil Pialang dan berhasil diproses, Nasabah akan menerima
email Detail Account Trading MT4

 Password bersifat sangat pribadi dan rahasia

 Nasabah juga akan menerima email Perjanjian Nasabah (Agreement) yang dikirim oleh Wakil
Pialang

 Nasabah bisa mengakses menu ACCOUNTS untuk melihat daftar akun trading

 Nasabah juga bisa menambahkan akun MT4 baru pada menu ini menggunakan email yang sama

 Selamat bertransaksi

Penting: Nasabah pada kesempatan pertama WAJIB segera mengganti password standar
dengan password yang diinginkan.

Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila terjadi pernyalahgunaan no.login dan
password akibat kelalaian nasabah sendiri



FASILITAS PENTING LAINNYA DI DALAM CLIENT CABINET VIF

 Deposit
Menu ini digunakan nasabah untuk melakukan deposit/Top-Up dana.

Di dalam menu ini, Nasabah mengisikan detail informasi terkait jumlah setoran dan
mengunggah/mengupload bukti deposit tersebut.

 Withdrawal
Menu ini digunakan nasabah untuk melakukan withdrawal/penarikan dana.

Di dalam menu ini, Nasabah memasukkan nominal jumlah penarikan yang diinginkan dengan
detail nama Nasabah beserta Bank Penerima dan Nomor Akun yang dipilihnya.

 Download
Menu ini digunakan nasabah untuk mengunduh Aplikasi Transaksi sesuai dengan perangkat keras
yang digunakan oleh Nasabah.


