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APA ITU COPY TRADE?

APA ITU COPY TRADE?
Copy Trade adalah platform yang telah tersedia untuk trader pemula dan investor profesional untuk 
memanfaatkan keahlian trader profesional dan menyalin trade mereka dengan jumlah investasi yang sesuai untuk 
Anda.

PERJALANAN SEORANG FOLLOWER DI COPY TRADE                             

Masuk ke Member Area dan klik Copy Trade.
Langkah 11

Pastikan bahwa ada cukup dana di salah satu akun Anda 
yang akan dibutuhkan untuk bergabung dengan Money 
Manager.

*Jika dana tidak mencukupi, deposit harus dilakukan 
sebelum memilih Money Manager.

SALDO
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Pilih Money Manager, berdasarkan grafik dan data kinerja historisnya. Filter tampilan informasi 
pada Money Manager – Varian Sederhana, Sedang dan Diperpanjang.

Langkah 22

PERJALANAN SEORANG 
FOLLOWER DI COPY TRADE

i

MONEY MANAGERS

iii

Beralih untuk mengubah 
tampilan informasi pada 
Money Manager – Varian 
Sederhana, Sedang dan 
Diperpanjang.

TAMPILAN INFORMASI

ii

OPSI FILTER
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PERJALANAN SEORANG 
FOLLOWER DI COPY TRADE

Analisis strategi Money Manager berdasarkan riwayat trading.
Langkah 3 3
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PERJALANAN SEORANG 
FOLLOWER DI COPY TRADE

Lanjutkan untuk mulai menyalin Money Manager setelah Anda yakin dengan strateginya.
Langkah 4 4

a. Pilih Sumber Investasi dari mana dana akan ditransfer ke akun Follower Anda, 
untuk ditautkan ke akun Money Manager.

b. Masukkan jumlah uang yang akan diinvestasikan di Money Manager pilihan anda.
c. Centang kotak Salin trade terbuka untuk menyalin trade Money Manager pilihan 

anda.

a

b

c
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PANTAU MONEY MANAGER YANG TERHUBUNG DENGAN ANDA

PANTAU MONEY 
MANAGER ANDA

i

Jumlah uang di akun Follower 
berdasarkan 
deposit/penarikan dan trade 
yang ditutup.

SALDO

ii

Saldo di akun Follower + 
hasil trade terbuka di 
akun Follower.

EKUITAS

iii
Hasil trade akun Follower berdasarkan 
trade yang ditutup. Pembaruan nilai 
secara waktu yang sebenarnya.

KEUNTUNGAN

vi

Jumlah hari sejak 
bergabung dengan 
Money Manager.

HARI

v

Jumlah deposit dan 
penarikan ke akun 
Follower.

TOTAL INVESTASI
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PANTAU MONEY MANAGER YANG TERHUBUNG DENGAN ANDA

PANTAU MONEY 
MANAGER ANDA

a b c d

e f g h

i

a. INVESTASI
Jumlah deposit dan penarikan ke akun Follower.

b. KEUNTUNGAN
Hasil trade akun Follower berdasarkan trade yang ditutup. Pembaruan nilai secara waktu 
yang sebenarnya.

c. SALDO
Jumlah dana di akun Follower berdasarkan deposit/penarikan dan trade yang ditutup.

d. EKUITAS
Saldo di akun Follower + hasil trade terbuka di akun Follower.

e. FLOATING
Hasil Trade Terbuka di akun Follower.

f. BIAYA PERFORMA
Pembayaran yang dibayar oleh Follower kepada Money Manager untuk keuntungan yang 
didapatkan di akun.

g. PF BERBAYAR / (BIAYA PERFORMA (BF)  DIBAYARKAN)
Jumlah total biaya Performa yang dibayarkan oleh Follower kepada Money Manager untuk 
keuntungan dari trade yang ditutup sejak awal Investasi.

h. BIAYA TAK TERDUGA 
Ini menunjukkan Biaya Kinerja untuk keuntungan terbaru Money Manager yang dibuat di 
akun Follower. Biaya performa ini akan dibebankan pada rollover biaya performa terdekat 
jika Money Manager tidak kehilangan keuntungan tersebut.

i. CHART PERFORMA
Ini adalah grafik (chart) yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja 
Follower yang dihasilkan oleh keputusan trade Money Manager. Ini adalah alat yang sangat 
berguna bagi klien untuk mengetahui bagaimana investasinya dilakukan secara historis.
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1. Syarat
Istilah yang digunakan dalam perjanjian ini ditafsirkan seperti yang dinyatakan 
di bawah ini. Sekiranya syarat tidak dijelaskan dalam perjanjian ini, tafsirannya 
akan mengikut Terma dan Syarat umum AximTrade.

 1.1  Perusahaan – Mengacu pada AximTrade (AximTrade LLC) yang didirikan 
dengan nomor terdaftar 328 LLC 2020 oleh Registrar of Limited Liabilities 
Companies. Terletak di lantai pertama gedung First Saint Vincent Bank Ltd. di 
James Street, Kingstown, St. Vincent dan Grenadines.

1.2  Klien – Seorang individu atau sebuah perusahaan yang telah berhasil 
membuka akun perdagangan dan telah mendapat Perjanjian pelanggan 
yang sesuai dengan AximTrade.

1.3  Copy Trade – Layanan yang memungkinkan klien untuk menyalin 
perdagangan dari Money Manager yang dapat diaktifkan dengan klik tombol 
“Connect” dari Money Manager tertentu. Penonaktifan layanan dapat 
dilakukan dengan klik tombol “Disconnect” pada Money Manager tertentu.

1.4  Money Manager – Klien perusahaan yang telah mendaftarkan akun 
trading yang beroperasi untuk mengirimkan perdagangan ke follower nya 
yang terhubung. Semua operasi (perdagangan) akan diproses dan dieksekusi 
di akun follower yang akan menghasilkan keuntungan atau menimbulkan 
kerugian.

1.5  Follower – Klien perusahaan yang menyalin pesanan Money Manager dan 
setuju untuk membayar persentase keuntungan kembali ke Money Manager 
seperti yang ditunjukkan dan berdasarkan pada kondisi penawaran yang 
diberikan.

1.6  Penawaran – Penawaran elektronik umum dari Money Manager dimana 
Follower dapat berlangganan dan menyalin perdagangan. Penawaran tidak 
dapat dianggap sebagai perjanjian formil antara Money Manager dan 
Follower karena hanya menjelaskan kondisi kerja sama mereka atau ukuran 
remunerasi yang ada dalam sistem Copy Trade.

2. Pengungkapan Resiko
2.1  Follower dan Money Manager menyetujui fakta bahwa berpartisipasi 
dalam layanan Copy Trade dikaitkan dengan resiko dan mereka saling 
menerima kemungkinan kerugian sebagai akibat dari aktivitas Money 
Manager pada penawaran yang dipilih. Perusahaan tidak memberikan saran 
investasi, juga tidak memberikan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi 
dan/atau memberi saran kepada klien tentang manfaat investasi apa pun. 
Money Manager melakukan operasi perdagangan atas namanya sendiri, 
atas akunnya sendiri dan dengan resikonya sendiri.

2.2  Follower menerima resiko atas kenyataan bahwa harga eksekusi order di 
akunnya mungkin berbeda dari harga eksekusi di akun Money Manager 
karena eksekusi pasar. Perusahaan tidak akan mengkompensasi kemungk-
inan perbedaan baik untung atau rugi dan komisi yang diperoleh untuk 
transaksi tersebut.

2.3  Follower menerima resiko yang terkait dengan pengetahuan bahwa 
Money Manager mungkin tidak memiliki lisensi yang mengkonfirmasi 
kualifikasinya.

2.4  Follower menerima kemungkinan resiko kerugian atau kehilangan 
keuntungan yang mungkin terjadi karena pembulatan nilai hasil trading 
selama penyalinan transaksi yang dilakukan oleh Money Manager.

2.5  Follower menerima kemungkinan resiko kerugian atau kehilangan 
keuntungan yang mungkin terjadi karena pemilihan Money Manager yang 
salah.

2.6  Money Manager menerima kemungkinan resiko karena fakta bahwa 
Follower mungkin tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan yang 
dapat mempengaruhi hasil perdagangan di akun Follower dan akan 
berdampak pada komisi Money Manager.

2.7  Money Manager menerima resiko kemungkinan tidak menerima total 
Biaya Performa karena fakta bahwa Follower mungkin tidak memiliki dana 
yang cukup selama eksekusi order. Perusahaan tidak akan bertanggung 
jawab atas kompensasi selisih komisi dalam kasus tersebut.

2.8  Volatilitas atau tidak likuid di pasar Forex dapat menghalangi order untuk 
dieksekusi pada harga yang menguntungkan atau diproses sama sekali. 
Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun atas kerugian, 
kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada, 
kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan, kerusakan langsung, tidak 
langsung, insidental atau kerusakan konsekuensial) yang mungkin terjadi 
karena perdagangan yang tidak dilakukan karena kondisi pasar. Money 
Manager menerima resiko tidak menerima komisi karena Follower mungkin 
tidak memiliki dana yang cukup saat mengeksekusi order. Perusahaan tidak 
akan bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kompensasi 
pesanan yang tidak dieksekusi untuk kasus tersebut.

3. Tanggung Jawab Semua Pihak
3.1  Tanggung Jawab Follower

3.1.1  Partisipasi Follower di Copy Trade menyiratkan penerimaan mutlak atas 
perjanjian ini. Follower mengkonfirmasi fakta bahwa dia telah mempelajari 
perjanjian ini dengan cermat, dan ketentuan dari penawaran Money 
Manager yang dipilih.

3.1.2  Follower menerima fakta bahwa riwayat profitabilitas Money Manager 
selama periode terdahulu tidak menjamin hasil yang sama di masa yang 
akan datang.

3.1.3  Follower memahami bahwa deposit minimum yang ditentukan dalam 
penawaran Money Manager hanyalah ambang batas minimum yang 
diperlukan untuk terhubung ke penawaran Money Manager.

3.1.4  Follower setuju bahwa Money Manager dapat menggunakan strategi 
perdagangan apa pun yang mereka inginkan. Money Manager melakukan 
eksekusi perdagangan menggunakan dana mereka sendiri dan mereka tidak 
dianggap sebagai pengurus dari dana Follower; oleh karena itu, mereka tidak 
akan memberikan konsultasi apa pun.

3.1.5  Follower bertanggung jawab memiliki dana yang cukup di akunnya 
untuk mengeksekusi order dan mempertahankan posisi.

3.1.6  Follower setuju untuk membayar komisi (Biaya Performa) kepada Money 
Manager, dalam bentuk persentase keuntungan yang ditunjukkan dalam 
penawaran Money Manager. Sisa dari keuntungan yang diperoleh akan tetap 
berada di akun Follower.

3.1.7  Follower tidak dapat terlibat dalam proses perdagangan dan pengelo-
laan perdagangan yang dibuka oleh Money Manager. Follower hanya dapat 
memilih untuk memutuskan sambungan dari Money Manager yang akan 
mengakibatkan penutupan perdagangan dan pemutusan permanen satu 
sama lain.

3.1.8 Follower setuju bahwa beberapa trades mungkin tidak dapat di salin 
karena perbedaan Leverage antara akun Money manager dan akun Follower. 
Follower setuju, bahwa hal itu dapat menyebabkan hasil trading yang 
berbeda untuk Money Manager dan Follower.

Berikut adalah perjanjian hukum antara Anda dan AximTrade yang diatur 
dalam syarat dan ketentuan dimana anda memilih untuk menggunakan 
produk dan layanan Copy Trade sebagai bagian dari sistem Copy Trade dan 
Money Manager. Jika ada perbedaan dalam terjemahan ke bahasa lain – 
Syarat dan ketentuan versi Bahasa Inggris yang akan tetap berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN

SYARAT DAN KETENTUAN
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3.2  Tanggung Jawab Money Manager

3.2.1  Partisipasi Money Manager di Copy Trade menyiratkan penerimaan 
mutlak atas perjanjian ini. Money Manager menegaskan fakta bahwa dia 
telah mempelajari perjanjian ini dengan cermat.

3.2.2  Money Manager menegaskan fakta bahwa ia memiliki pengalaman 
perdagangan dan keterampilan praktis yang memungkinkannya untuk 
melakukan operasi perdagangan dan memberikan rekomendasi.

3.2.3  Money Manager menerima bahwa kesalahan membaca atau 
ketidaktahuan akan perjanjian dan/atau ketentuan penawaran ini tidak 
membebaskannya dari tanggung jawab atas hasil keuangan dari aktivitas 
dan/atau resiko perdagangannya.

3.2.4  Money Manager menerima resiko bahwa harga eksekusi order di akun 
Follower mungkin berbeda dari harga eksekusi di akunnya. Perusahaan tidak 
akan bertanggung jawab atas kompensasi dari kemungkinan perbedaan 
komisi Money Manager dalam kasus tersebut.

3.2.5  Money Manager, setelah bergabung dengan Copy Trade, setuju untuk 
mempublikasikan konten yang mematuhi peraturan berikut: Dilarang keras 
menyebutkan nama, logo, atau informasi apa pun yang terkait dengan 
komunitas, situs web, toko, dan perusahaan. Ketidakmampuan untuk 
memenuhi persyaratan ini akan mengakibatkan akun tidak disetujui oleh Tim 
Resiko.

3.2.6  Permohonan Money Manager selalu harus mendapat persetujuan dari 
Tim Resiko perusahaan dan pemohon harus memenuhi kriteria berikut:

- Akun harus memiliki kinerja trading setidaknya 14 hari
- Saldo akun harus lebih dari $100
- Member Area Money Manager harus terverifikasi

Jika salah satu persyaratan yang tercantum tidak terpenuhi atau 
semata-mata atas kebijakan Perusahaan sendiri, aplikasi Money Manager 
mungkin tidak akan disetujui.

3.3  Tanggungjawab Syarikat

3.3.1  Perusahaan harus menyediakan paket layanan lengkap kepada peserta 
CopyTrade.

3.3.2  Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada peserta Copy Trade 
sehubungan dengan kerugian dan/atau kehilangan keuntungan yang terjadi 
secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari operasi perdagan-
gan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Follower atau Money Manager.

3.3.3  Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada peserta Copy Trade 
sehubungan dengan kerugian dan/atau kehilangan keuntungan yang terjadi 
secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari ketidaktahuan 
peserta akan batasan teknis sistem.

3.3.4  Perusahaan tidak mengevaluasi secara mendalam keterampilan 
profesional dan kelayakan Money Manager dalam setiap tahap aktivitas 
mereka dan tidak bertanggung jawab kepada Follower atas kerugian yang 
terjadi dan/atau kehilangan keuntungan.

3.3.5  Perusahaan dapat memutuskan Money Manager dari layanan Copy 
Trade kapan saja atas kebijakannya sendiri tanpa memberikan penjelasan 
apa pun kepada Money Manager.

3.3.6  Perusahaan tidak bertanggung jawab atas:

a. Ketidakpatuhan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap 
kepentingan Follower oleh Money Manager. Dalam hal ini, Pengikut 
menerima semua resiko.
b. Penipuan dengan dana Follower atas nama Money Manager. Dalam hal 
ini, Follower menerima semua resiko.
c. Hilangnya akses Money Manager ke akun perdagangan, serta pihak 
ketiga mendapatkan akses ke akun tersebut. Dalam hal ini, Money 
Manager menerima semua resiko.
d. Hilangnya akses Follower ke akun perdagangan, serta pihak ketiga 
mendapatkan akses ke akun tersebut. Dalam hal ini, Follower menerima 
semua resiko.
e. Keterlambatan yang tidak terduga pada saat penarikan/penyetoran 
dana atau selama transfer antar akun mengingat penundaan itu terjadi 
bukan atas kesalahan perusahaan.
f.  Kerusakan teknis, jika terjadi bukan atas kesalahan perusahaan, tetapi 
dari mitra perusahaan atau pihak lain yang bukan karyawan perusahaan.
g. Kerugian Money Manager atau Follower, jika terjadi selama operasi 
pemeliharaan server perusahaan.

4. Penerapan Perjanjian CopyTrade dari AximTrade
4.1  Perjanjian Copy Trade ini mulai berlaku baik untuk Perusahaan dan 
kliennya pada tanggal pembukaan akun Money manager atau Follower. 
Tanggal pengakhiran Perjanjian ini akan sama dengan tanggal pengakhiran 
Perjanjian Klien.

4.2  Dalam hal terjadinya konflik antara pasal-pasal Perjanjian ini, Perjanjian 
Klien, dan/atau dokumen peraturan Perusahaan lainnya, pasal-pasal 
dokumen ini akan berlaku diatas pasal-pasal dokumen peraturan lainnya.

4.3  Copy Trade adalah proyek desain mandiri Perusahaan. Syarat dan cara 
penghitungan mungkin berbeda dengan syarat layanan serupa lainnya.

4.4  Perusahaan berhak untuk membuat amandemen pasal-pasal Perjanjian 
ini kapan saja yang dianggap perlu. Perubahan akan berlaku dan menjadi 
kewajiban bagi Klien pada tanggal yang ditetapkan pada pesan informasi 
yang diterima.

5. Proses Investasi
5.1  Follower

5.1.1  Follower harus melakukan deposit di akun tradingnya terlebih dahulu 
sebelum melakukan transfer internal untuk bergabung dengan Money 
Manager.

5.1.2  Follower dapat memilih untuk bergabung dengan Money Manager 
dalam jumlah yang tidak terbatas dan Follower dapat terhubung ke akun 
Standard, Cent atau ECN Money Manager tanpa batasan.

5.1.3  Follower, setelah terhubung dengan Money Manager, harus menentukan 
jumlah dana yang akan dipotong dari akun trading lain atau akun partner 
yang akan diinvestasikan di Money Manager yang dipilih. Dana akan 
dikembalikan ke akun trading mana pun yang dipilih ketika Follower memilih 
untuk berhenti mengikuti Money Manager.

5.1.4  Jumlah investasi minimum awal untuk Money Manager mana pun 
adalah USD10. Investasi berikutnya atau selanjutnya mungkin kurang dari 
minimum yang disyaratkan.

5.1.5  Follower dapat menginvestasikan lebih banyak dana ke akun Money 
Manager dengan melakukan transfer internal atau operasi deposit ke akun 
Follower yang aktif.

SYARAT DAN KETENTUAN
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5.1.7  Tidak ada biaya swap pada akun Follower.

5.1.8  Ukuran lot minimum yang tersedia untuk Follower adalah 0,00001 lot.

5.1.9  Perdagangan Follower dieksekusi secara proporsional antara saldo 
Money manager dan Follower pada saat membuka perdagangan terlepas 
dari leverage. Volume (perdagangan yang disalin) = Saldo (Follower) /Saldo 
(Money Manager) x Volume (Money Manager).

5.1.10  Contoh perhitungan lot: Saldo Akun Money Manager adalah $4,000 
sedangkan Saldo Akun Follower adalah $20. Dalam situasi di mana Money 
Manager membuka perdagangan 0,02 lot, pada akun Follower lot terbuka 
akan menjadi: 20/4000 x 0,02 = 0,0001 lot.

5.1.11  Pending order seperti: Buy Stop, Sell stop tidak akan terlihat di bagian 
open order atau history kecuali terpicu akun Money Manager, maka akan 
dibuka di akun Follower.

5.1.12  Setelah klien terhubung ke Money Manager – Klien menjadi Follower dan 
semua perdagangan sejak saat itu akan disalin ke akun Follower terlepas dari 
apakah pemilik akun masuk ke Member Area atau tidak.

5.1.13  Sinyal untuk membuka order di akun Follower terpicu saat Money 
Manager menempatkan order, dan dieksekusi pada harga pasar. Mekanisme 
yang sama memicu penutupan order, oleh karena itu, harga eksekusi dari 
order ini mungkin berbeda.

5.1.14  Dalam kasus di mana Follower terputus dari Money Manager, semua 
perdagangan ditutup secara otomatis. Jika Follower terputus pada akhir 
pekan, perdagangan ditutup dengan harga terakhir yang tersedia sebelum 
market ditutup.

5.1.15  Follower dapat menarik dana dari akunnya dengan jumlah yang 
dihitung sebagai: Equity – Biaya Performa – Margin * 3.

5.1.16 Follower tidak diperbolehkan untuk menarik dana dari akun atau 
memproses transfer internal jika Saldo baru setelah pengoperasian menjadi 
kurang dari USD10 atau kurang dari jumlah minimum investasi yang 
ditunjukkan oleh Money Manager yang terhubung dengan Follower.

5.1.17 Jika Equity Follower di akunnya turun di bawah USD5, Follower akan 
otomatis terputus dari Money Manager.

5.1.18 Biaya Performa dibebankan setiap hari setelah rollover pada 00:30 
(Waktu MetaTrader) dan hanya akan dibayarkan pada keuntungan baru dari 
perdagangan tertutup yang didasarkan pada prinsip High Watermark.  
Prinsip ini berarti bahwa biaya performa tidak akan dibebankan sampai akun 
menghasilkan keuntungan baru setelah biaya performa terakhir telah 
dibayarkan atau sejak dimulainya investasi. Biaya performa hanya akan 
dikenakan jika hasil perdagangan terbuka ditambah hasil perdagangan 
tertutup adalah positif atau tidak ada perdagangan terbuka di akun. Jika hasil 
perdagangan terbuka ditambah perdagangan tertutup hasilnya negatif, 
biaya Performa tidak akan dikenakan untuk hari ini, dan akan dibebankan 
pada hari berikutnya untuk keuntungan yang sama sejak HWM sebelumnya, 
jika kondisi perdagangan terbuka terpenuhi.

5.1.6  Leverage pada akun Follower mengikuti kisaran Ekuitas yang dijelaskan 
dalam tabel di bawah ini. Karena potensi perbedaan Leverage antara Money 
Manager dan Follower, beberapa perdagangan tidak dapat disalin. Pengikut 
harus mempertimbangkannya selama keputusan investasi dan untuk 
menghindari masalah seperti itu - pengikut tidak boleh berinvestasi secara 
signifikan lebih banyak ke akun Pengikut daripada Saldo Pengelola Uang saat 
ini.

5.1.19  Agen (IB langsung dari Follower) menerima sebagian dari Biaya 
Performa yang diperoleh Money Manager dari Follower tepat pada saat 
Money Manager menerima Biaya Performa-nya.

5.2  Money Manager

5.2.1  Akun Money Manager mengikuti pengaturan akun MT4.

5.2.2  Money Manager membagikan sebagian dari Biaya Performanya yang 
ditunjukkan dalam penawaran dengan Agen (IB Langsung dari Follower). 
Setiap kali Money Manager menerima Biaya Performa, sebagian darinya 
otomatis ditransfer ke Agen, jika ada di atas Follower.

5.2.3  Dalam hal Money Manager dilikuidasi, semua Follower yang terhubung 
akan terputus dan semua perdagangan masing-masing akan ditutup secara 
otomatis.

5.2.4  Klien dapat menggunakan akun Standard, Cent, atau ECN miliknya untuk 
menjadi Money Manager.

5.2.5  Tidak ada batasan jumlah akun Money Manager dan akun Follower.

5.2.6  Sesuai dengan proses yang biasa, Perusahaan dapat mengkonfirmasi 
aplikasi Money Manager dalam waktu 48 jam sejak saat pengajuan.

6.  Hak Perusahaan
Perusahaan berhak untuk melakukan hal-hal berikut:

6.1  Perusahaan dapat membatasi jumlah akun Money Manager yang dapat 
dibuat Klien kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya dan berhak atas 
kebijakannya sendiri.

6.2  Perusahaan dapat menghentikan Follower berlangganan dari Money 
Manager kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

6.3  Perusahaan dapat mengurangi komisi yang ditetapkan oleh Money 
Manager dan membatasi nilai maksimumnya untuk semua Akunnya tanpa 
pemberitahuan sebelumnya atau perlu menyatakan penjelasan.

6.4  Perusahaan berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ini setiap 
saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Follower atau Money 
Manager. Perubahan akan berlaku pada saat dipublikasikan di situs Layanan 
dalam Syarat dan Ketentuan ini.

6.5  Perusahaan berhak untuk memantau aktivitas Money Manager pada 
platform dan mengeluarkannya dari peringkat jika ada pendekatan 
perdagangan yang melanggar yang digunakan di akun.

6.6  Perusahaan berhak untuk mengubah atau menghapus nama panggilan 
dan/atau gambar pengguna Money Manager tanpa pemberitahuan 
sebelumnya jika Perusahaan mencurigai bahwa Money Manager dengan 
sengaja menyalin atau memelopori nama panggilan dan/atau gambar 
Money Manager lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan representasi 
tidak jujur dari Money Manager yang bersangkutan.

6.7  Perusahaan berhak menolak aplikasi Money Manager jika:

a. Hasil perdagangan tidak terlihat menarik bagi Follower
b. Resiko pada akun sangat tinggi
c. Sejarah perdagangan sangat singkat
d. Alasan lain yang dianggap sesuai oleh Perusahaan

6.8 Setiap indikasi atau kecurigaan, atas kebijakan AximTrade sendiri, dari 
segala bentuk arbitrase (termasuk namun tidak terbatas pada keuntungan 
bebas risiko), penyalahgunaan (termasuk namun tidak terbatas pada pola 
aktivitas perdagangan Money Manager yang menunjukkan bahwa peserta 
semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa        
benar-benar tertarik untuk berdagang di pasar dan/atau mengambil risiko 
market; atau aktivitas perdagangan dimana sebagian besar perdagangan 
dibuka kembali di instrumen perdagangan yang sama kurang dari 30 detik 
setelah perdagangan di arah yang sama ditutup), menjaga akun    
sepenuhnya dengan lindung nilai (hedging) lebih dari 50% dari waktu 
perdagangan, hedging internal berkoordinasi dengan pihak lain atau bentuk 
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hedging lainnya dengan upaya untuk menyalahgunakan niat perdagangan, 
atau bentuk lain dari aktivitas penipuan, akan menjadikan semua Transaksi 
yang dilakukan dan/atau keuntungan atau kerugian yang diperoleh sebagai 
tidak sah. Dalam keadaan ini, kami berhak untuk memutuskan Strategi Money 
Manager Klien dan/atau menutup/menangguhkan Akun, memutuskan semua 
Follower aktif dalam proses, dan/atau membatalkan semua perdagangan, 
rabat, performance fee, agent rewards, dan kehilangan semua keuntungan 
dan/atau deposit Money Manager dan Follower.

6.9 Money Manager tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan 
apapun, yang dapat dikualifikasikan sebagai scalping. AximTrade mendefi-
nisikan scalping sebagai strategi perdagangan di mana keuntungan 
dikembalikan dengan memanfaatkan latensi internet, harga tertunda yang 
disebabkan oleh masalah teknis atau kondisi lain, atau dimana pesanan beli 
dan jual dimasukkan pada, atau hampir pada waktu yang sama (minimal 30 
detik diperlukan per pesanan yang dibuka). Scalping dianggap sebagai 
pelanggaran serius terhadap Syarat dan Ketentuan kami. Dalam keadaan ini, 
kami berhak untuk memutuskan Strategi Money Manager Klien dan/atau 
menutup/menangguhkan Akun, memutuskan Follower aktif dalam proses, 
dan/atau membatalkan semua perdagangan, rabat, biaya kinerja, hadiah 
agen, dan kehilangan semua keuntungan dan/atau deposit untuk Money 
Manager dan Follower.

7. Kekayaan Intelektual
Semua aset kekayaan intelektual Perusahaan termasuk namun tidak terbatas 
pada semua hak cipta, merek dagang, paten, merek layanan, nama dagang, 
kode perangkat lunak, ikon, logo, karakter, tata letak, rahasia dagang, tombol, 
skema warna, grafik, dan IP eksklusif, semuanya dilindungi oleh undang-un-
dang dan perjanjian kekayaan intelektual lokal dan internasional termasuk 
semua undang-undang dan peraturan hak cipta. Anda tidak boleh 
menggunakan gambar-gambar ini dengan cara apa pun selain cara yang 
disediakan oleh Perusahaan. Anda tidak diizinkan untuk menggunakan 
gambar dan/atau konten kami untuk tujuan lain apa pun tanpa memperoleh 
persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Tidak ada yang terkandung di 
situs web kami yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian, dengan implikasi 
sebaliknya, lisensi atau hak apa pun untuk menggunakan merek dagang apa 
pun tanpa izin tertulis kami atau izin dari pemilik merek dagang tersebut. 
Kecuali secara tegas dinyatakan di sini, Anda tidak boleh tanpa izin tertulis 
sebelumnya dari kami, mengubah, memodifikasi, mereproduksi, mendistri-
busikan, atau mengeksploitasi materi apa pun secara komersial, termasuk 
teks, grafik, video, audio, kode perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, 
atau logo, dari ini atau dari situs web kami.
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