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REGISTRASI ONLINE SIMAS.NET 

 

1. Buka website kami di alamat  www.sinarmassekuritas.co.id 

 

 

2. Pilih Registrasi Online Simas.Net 

 

 

 

 

 

Pilih Registrasi 
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3. Kepemilikan Rekening di Sinarmas Sekuritas 

- Jika nasabah sudah memiliki rekening di Sinarmas Sekuritas, pilih Ya dan pil ih Ya 

untuk registrasi Online Trading atau pil ih Tidak  j ika tidak ingin melakukan  

Online Trading, setelah itu pilih tombol Submit, 

- Jika nasabah belum memiliki rekening, pilih Tidak dan pil ih Ya  untuk registrasi 

Online Trading atau pil ih Tidak  j ika t idak ingin melakukan Online Trading, 

setelah itu pilih tombol Submit, 

 

 

4. Formulir Pembukaan Rekening : 

a. Isi data diri nasabah dengan lengkap pada lembar pertama. Jika sudah lengkap pilih 

Lanjut / Next dengan mengisi type dan no polis. 

 

Isi Data dengan Lengkap 
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b. Lanjutkan pengisian data nasabah sampai selesai. 

c. Periksa kembali data yang telah diisi, dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam pengisian 

data. 

d. Jika semua data sudah benar maka pilih tombol Kirim. 

 

 

e. Setelah data dikirim, akan keluar informasi jika registrasi online trading telah berhasil. 

 

 

f. Catatlah nomor registrasi yang tertera pada formulir registrasi. 

 

 

Pilih Kirim 

Registrasi berhasil 
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5. Check email Anda. Anda akan mendapat kiriman email dari PT. Sinarmas Sekuritas mengenai 

keberhasilan registrasi anda. 

 

 

6. Print / cetak beberapa dokumen hasil registrasi : 

 Formulir Pembukaan Rekening 

Periksa kembali data yang telah Nasabah isi, jika sudah benar dan sesuai, dapat 

ditandatangani di atas materai Rp6,000,-. 

 Formulir Registrasi 

Nasabah harus tanda tangan sesuai Identitas. 

 Formulir pembukaan Investor Account 

Nasabah harus mengisi lengkap dan menandatangani : 

a. Aplikasi pembukaan rekening 

- Data Identitas diisi lengkap. 

- Data Pekerjaan diisi lengkap. 

- Data Rekening & Transaksi diisi lengkap. 

- Aplikasi lainnya (semua di pilih “Tidak/No”) 

- Pernyatan (ditandatangani sesuai Identitas) 

- Diisi oleh Bank (tidak perlu diisi oleh Nasabah) 

b. Ketentuan dan persyaratan khusus pembukaan rekening investor 

Ditandatangani pada bagian belakang form, tanpa materai Rp6,000,-. 

c. Ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening investorr, ditandatangani 

pada bagian belakang form, tanpa materai Rp6,000,-. 

 

Email konfirmasi 

Registarasi Online 

berhasil 



 Page 6 of 6 

d. Surat persetujuan dan kuasa rekening investor 

Diisi lengkap oleh Nasabah Individu dan ditandatangani di atas materai Rp6,000,. 

e. Surat pernyataan dan kuasa rekening investor 

Diisi lengkap oleh Nasabah Individu dan ditandatangani di atas materai Rp6,000,. 

 Perjanjian User ID Simas.net 

Paraf setiap halaman di pojok kanan bawah ketentuan‐ketentuan pelaksanaan online 

trading dan ditandatangani di atas materai Rp6,000,.pada lembar terakhir. 

 Surat Perjanjian Saham 

Diisi dan ditandatangani Nasabah di atas materai Rp6,000,.. 

 

Lampiran ‐ Lampiran 

Perorangan : 

 Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KITAP/KITAS yang belum expired. 

 Fotocopy NPWP (wajib) 

Institusi : 

 Fotocopy Akta pendirian berikut perubahan yang telah disetujui oleh Menteri 

Kehakiman RI/ BNRI Pendirian Perusahaan 

 Fotocopy NPWP 

 Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang masih berlaku 

 Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku 

 Fotocopy Surat Domisili yang masih berlaku. 

 

 

 

Note :    

Semua dokumen persyaratan diprint dan dikirim ke kantor pusat atau kantor cabang terdekat PT. 

Sinarmas. 

 

 
 


