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Halaman LOGIN
OPEN ACCOUNT #1. Untuk melakukan pembukaan rekening secara online adalah dengan
membuka http://mytrade.valbury.co.id dan Anda bisa langsung klik [OPEN LIVE ACCOUNT]
atau anda dapat melakukan simulasi terlebih dahulu dengan klik [OPEN DEMO ACCOUNT]

3

Membuka Rekening
OPEN ACCOUNT. Langkah selanjutnya anda dapat mengisi Nama, Alamat Email, Nomor
Handphone dan Password yang ingin Anda gunakan untuk Client Area:

Mohon Nama
Lengkap, Alamat
Email, Nomor
Handphone dan
password diisi
dengan Lengkap dan
Benar kemudian klik
SUBMIT

4

Verifikasi OTP #1. Setelah klik [Submit] maka akan muncul halaman notifikasi bahwa Anda
akan menerima miscall dari perusahaan, dan Anda hanya diharuskan memasukkan 4 digit
angka terakhir nomor telepon yang muncul pada handphone anda sebagai verifikasi bahwa
nomor telepon yang anda gunakan valid. Untuk mendapatkan miscall anda cukup klik
[Misscall Saya Sekarang]

Verifikasi OTP #2. Setelah klik [Misscall Saya Sekarang] maka selanjutnya anda akan
menerima misscal dari Valbury. Kemudian masukkan 4 digit terakhir angka nomor telepon
yang masuk ke Handphone anda kemudian klik [Verify]
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Link Verifikasi.
Setelah melakukan verifikasi OTP, langkah selanjutnya anda akan menerima email untuk
memverifikasi alamat email yang telah anda cantumkan pada saat pendaftaran.

di

edi
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Verifikasi Email.
Setelah Anda melakukan klik link verifikasi, maka secara otomatis akan muncul halaman
anda telah terverifikasi. Kemudian klik [Register], selain itu anda juga akan menerima email
username dan password Client Area.
alaman login Welcome To Valbury

Login MyValbury #1. Pada saat yang bersamaan username dan password telah dikirimkan
ke email Anda untuk Anda dapat mengakses MyValbury. ke e
mail Anda sehingga Anda dapat
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Pengalaman Investasi
Informasi Pengalaman Investasi. Setelah Anda Klik Register, tahap selanjutnya adalah anda
diwajibkan mengisi informasi pengalaman investasi dan transaksi kemudian klik
[LANJUTKAN]
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Open Live Account
Pilihan Produk.
Pada tahap pilihan produk, pilihlah produk yang ingin anda investasikan dan masukkan
jumlah Deposit Awal yang ingin anda setorkan pada saat pembukaan rekening dan
masukkan Kode Referensi jika anda direferensikan oleh Tenaga pemasaran kami kemudian
klik [Simpan & Lanjutkan]
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Persiapan Pembukaan Live Account
Tahap selanjutnya adalah persiapan pembukaan Live Account, Anda dapat membaca
informasi mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembukaan
rekening Live Account kemudian klik [Mulai Pendaftaran].

an Pembukaan Rekening Live Account. Setelah Anda Klik [Open Live Account], Anda dapat membaca
informasi mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembukaan rekening Live
Account kemudian kl

ik [Mulai Pen
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Dokumen yang dilampirkan.
Anda dapat mengunggah dokumen yang harus dilampirkan yaitu pilih salah satu dari kartu
Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan Foto diri bersama Identitas kemudian klik [Simpan &
Lanjukan]

11

Informasi Pribadi #1. Pada tahap selanjutnya adalah Anda diharuskan mengisi data diri
Anda pada tahap INFORMASI PRIBADI setelah selesai dilanjutkan dengan klik
[Simpan&Lanjutkan]
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Informasi Pekerjaan.
Setelah Anda mengisi Informasi Pribadi dilanjutkan dengan mengisi Informasi Pekerjaan
setelah Anda mengisi kemudian dilanjutkan dengan klik [Simpan&lanjutkan]
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Rekening Bank.
Setelah Anda mengisi Informasi Pekerjaan dilanjutkan dengan mengisi Informasi Rekening
Bank yang akan digunakan ketika anda akan melakukan penarikan dana di Valbury
kemudian pilih rate yang berkaitan dengan transaksi yang anda kehendaki setelah Anda
mengisi kemudian dilanjutkan dengan klik [Simpan&lanjutkan]
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Dokumen.
Setelah Anda mengisi dengan Lengkap dan Benar Profil Pribadi, kemudian langkah
selanjutnya Anda harus membaca, memahami dan menyetujui dokumen dan pernyataan
yang ada dimana salah satunya memuat Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko,
Perjanjian Pemberian Amanat, Trading Rules setelah anda menyetujui semua dokumen
maka dapat dilanjutkan dengan klik [SUBMIT]
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Preview Aplikasi.
Setelah Anda menyetujui semua dokumen-dokumen yang ada maka tahap berikutnya
adalah Preview Aplikasi sebelum anda melakukan Submit untuk memastikan bahwa datadata yang anda isi sudah benar dan anda masih dapat melakukan perubahan dengan klik
[Edit&Simpan]. Apabila data-data yang anda isi sudah benar maka dapat dilanjutkan
dengan menyetujui Pernyataan Kebenaran Data dan dilanjutkan dengan klik
[Setuju&Lanjutkan]
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Submit Berhasil.
Setelah Anda submit maka proses pengisian aplikasi online Anda telah selesai dan Anda
akan mendapatkan nomor registrasi online seperti dibawah ini. Kemudian Anda dapat klik
link [Summary untuk melihat status aplikasi] apabila ingin melihat status aplikasi Anda.
Apabila anda menghendaki fasilitas lebih dari Valbury anda dapat UPGRADE AKUN anda
dengan klik [Upgrade Now], jika tidak maka anda dapat klik [Upgrade Later]
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Pembukaaan Live Account CDD Sederhana
KETENTUAN REGISTRASI ONLINE DENGAN CDD SEDERHANA:
1.

Nasabah harus mempunyai kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR) yang masih berlaku;

2.

Calon nasabah hanya terbatas untuk nasabah perseorangan dan tidak diperbolehkan untuk
nasabah non-perseorangan

3.

Pengisian data pada registrasi online harus dilakukan sendiri oleh nasabah dan tidak dapat
dilakukan/diwakilkan oleh pihak lain;

4.

Nasabah harus menyiapkan dan scan dokumen pendukung sebelum melakukan open live
account, dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
a. KTP/SIM/Pasport;
b. Foto diri bersama Kartu Identitas;

5.

Bagi yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka nasabah harus melampirkan
Surat Persetujuan Orang Tua, begitu juga dengan nasabah yang berusia dibawah 21 tahun dan
sudah menikah maka harus melampirkan scan buku nikah yang dapat diupload pada registrasi
online;

6.

Setiap nasabah hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) akun saja melalui registrasi online
dengan CDD Sederhana

7.

Dalam hal equity Nasabah bertambah menjadi lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) maka nasabah wajib melakukan Upgrade Account ke CDD Standar.

8.

Dalam hal nasabah menolak untuk dilakukan pengkinian dana/ Upgrade account maka:
a. Nasabah yang bersangkutan tidak dapat melakukan penarikan dana;
b. Nasabah tidak dapat membuka posisi baru;
c. Seluruh posisi terbuka nasabah akan dilikuidasi.

9.

Sebelum melakukan pembukaan rekening nasabah harus melakukan simulasi perdagangan
berjangka terlebih dahulu yang dapat dibuat langsung melalui halaman utama web atau pada
MyValbury dan melakukan transaksi pada akun demo;

10.

Nasabah harus mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening live account secara benar dan
lengkap mengingat nasabah tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya apabila:
a. Nasabah tidak mengisi kolom-kolom yang wajib diisi;
b. Nasabah tidak mengunggah seluruh dokumen pendukung;
c. Demo account yang sudah dimiliki nasabah tidak sesuai dengan dengan sistem transaksi
yang dipilih nasabah pada live account;
d. Nasabah menolak untuk menyetujui pernyataan pada profil perusahaan pialang berjangka,
pernyataan simulasi, pengalaman transaksi, dokumen perjanjian dan pernyataan kode akses
dan pernyataan sumber dana milik sendiri.

11.

Nasabah harus menjaga kerahasiaan username dan password MyValbury maupun Platform
mengingat segala perubahan data pada MyValbury dan transaksi sepenuhnya di tangan
nasabah;
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Persiapan Pembukaan Rekening Live Account Dengan CDD Sederhana.
Tahap selanjutnya adalah persiapan pembukaan Live Account, Anda dapat membaca
informasi mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembukaan
rekening Live Account kemudian klik [Mulai Pendaftaran].

an Pembukaan Rekening Live Account. Setelah Anda Klik [Open Live Account], Anda dapat membaca
informasi mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembukaan rekening Live
Account kemudian kl

ik [Mulai Pen
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Dokumen yang dilampirkan.
Anda dapat mengunggah dokumen yang harus dilampirkan yaitu pilih salah satu dari kartu
Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan Foto diri bersama Identitas kemudian klik [Simpan &
Lanjukan]
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Informasi Pribadi #1. Pada tahap selanjutnya adalah Anda diharuskan mengisi data diri
Anda pada tahap INFORMASI PRIBADI setelah selesai dilanjutkan dengan klik
[Simpan&Lanjutkan]
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Persetujuan Orang Tua.
Apabila nasabah terdeteksi berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka diwajibkan
untuk menunggah Surat Persetujuan Orang Tua yang harus ditandatagani oleh Orang tua
nasabah kemudian di unggah pada kolom yang sudah disediakan agar dapat melanjutkan
ke tahap berikutnya.

Informasi Pekerjaan.
Setelah Anda mengisi Informasi Pribadi dilanjutkan dengan mengisi Informasi Pekerjaan
setelah Anda mengisi kemudian dilanjutkan dengan klik [Simpan&lanjutkan]
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Rekening Bank. Setelah Anda mengisi Informasi Pekerjaan dilanjutkan dengan mengisi
Informasi Rekening Bank yang akan digunakan ketika anda akan melakukan penarikan dana
di Valbury kemudian pilih rate yang berkaitan dengan transaksi yang anda kehendaki setelah
Anda mengisi kemudian dilanjutkan dengan klik [Simpan&lanjutkan]
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Dokumen.
Setelah Anda mengisi dengan Lengkap dan Benar Profil Pribadi, kemudian langkah
selanjutnya Anda harus membaca, memahami dan menyetujui dokumen dan pernyataan
yang ada dimana salah satunya memuat Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko,
Perjanjian Pemberian Amanat, Trading Rules setelah anda menyetujui semua dokumen
maka dapat dilanjutkan dengan klik [SUBMIT]
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Preview Aplikasi.
Setelah Anda menyetujui semua dokumen-dokumen yang ada maka tahap berikutnya
adalah Preview Aplikasi sebelum anda melakukan Submit untuk memastikan bahwa datadata yang anda isi sudah benar dan anda masih dapat melakukan perubahan dengan klik
[Edit&Simpan]. Apabila data-data yang anda isi sudah benar maka dapat dilanjutkan
dengan menyetujui Pernyataan Kebenaran Data dan dilanjutkan dengan klik
[Setuju&Lanjutkan]
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Submit Berhasil.
Setelah Anda submit maka proses pengisian aplikasi online Anda telah selesai dan Anda
akan mendapatkan nomor registrasi online seperti dibawah ini. Kemudian Anda dapat klik
link [Summary untuk melihat status aplikasi] apabila ingin melihat status aplikasi Anda.
Apabila anda menghendaki fasilitas lebih dari Valbury anda dapat UPGRADE AKUN anda
dengan klik [Upgrade Now], jika tidak maka anda dapat klik [Upgrade Later]
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Upgrade Account
Untuk Registrasi online CDD Sederhana, sebelum mulai Pendaftaran nasabah diberitahukan
mengenai ketentuan CDD Sederhana.
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Ketika Equity nasabah sudah mencapai 25 Juta maka nasabah akan mendapatkan notifikasi
pada Client Area dan akan dihubungi oleh CSO bahwa nasabah yang bersangkutan harus
melakukan Upgrade Account dengan melengkapi data-data yang ada dan menyampaikan
konsekuensi yang ada. Apabila dalam hal nasabah menolak untuk dilakukan Upgrade
Account maka:
1. Nasabah yang bersangkutan tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal)
sampai nasabah melakukan pengkinian data
2. Nasabah tidak dapat membuka posisi baru
3. Seluruh posisi nasabah akan dilikuidasi. Apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak
mendapatkan notifikasi kemudian nasabah tidak melakukan pengkinian data
(upgrade account) dan hingga akhir hari kerja ke 10 equity masih berada diatas 25
Juta maka posisi nasabah akan dilikuidasi oleh perusahaan dengan sebelumnya CSO
menghubungi nasabah untuk konfirmasi..
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Prosedur Upgrade Account
Nasabah harus melakukan upgrade akun menjadi CDD standar dengan melengkapi atau
melakukan pengkinian data-data pada menu upgrade akun.

Pertama nasabah harus menunggah Dokumen tambahan yang sudah discan ke dalam sistem
registrasi online.

31

Nasabah dapat memilih salah satu dokumen tambahan yang akan diunggah.

Setelah selesai mengunggah dokumen tambahan dilanjutkan dengan mengisi data nama
suami/istri apabila nasabah sudah berstatus menikah dilanjutkan dengan mengisi nama ibu
kandung.
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Dilanjutkan dengan melakukan pengisian Informasi Pekerjaan sesuai dengan pekerjaan
nasabah saat ini dan dilanjutkan dengan pengisian Informasi Keuangan nasabah.
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Setelah Informasi Pekerjaan dan Informasi Keuangan sudah diisi dengan lengkap dan benar
kemudian dilanjutkan dengan pengisian Pihak Yang Dapat Dihubungi Dalam Keadaan
Darurat. Setelah selesai nasabah dapat melanjutkan dengan klik [Setuju & Lanjutkan]
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Setelah selesai maka nasabah akan segera dihubungi oleh Wakil Pialang Berjangka untuk
dilakukan verifikasi melalui telepon.
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Activities
Deposit #1. Setelah Anda melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah perusahaan
maka anda dapat menyampaikan informasi mengenai hal tersebut melalui MyValbury anda
dengan memilih menu [Deposit] pada pilihan”Activities”.

Deposit #2. Setelah Anda memilih pilihan Deposit maka Anda dapat mengisi nomor
account transaksi anda, kemudian nominal/jumlah yang telah anda setorkan dilanjutkan
dengan pilih tujuan nomor rekening terpisah Valbury lalu anda dapat menggunggah bukti
setoran anda melalui kolom Attachment kemudian klik [Kirim].
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Withdrawal #1. Apabila anda ingin melakukan penarikan dana pada account transaksi milik
anda maka cukup memberitahukan kepada kami melalui pilihan [Withdrawal] pada menu
“Activities”.

Withdrawal #2. Setelah Anda memilih pilihan Withdrawal maka anda dapat mengisi Nomor
account transaksi anda yang akan dilakukan penarikan dana untuk nama bank, kantor
cabang bank, nomor rekening bank dan nama pemilik rekening tujuan penarikan dana anda
akan terisi secara otomatis sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi pembukaan
rekening kemudian masukkan jumlah/nominal penarikan dana yang anda inginkan
kemudian klik [Kirim].
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Overbook #1. Apabila anda ingin melakukan pemindahan dana dari account transaksi milik
anda ke account transaksi lain milik anda maka cukup memberitahukan kepada kami
melalui pilihan [Overbook] pada menu “Activities”.

Overbook #2. Setelah Anda memilih pilihan Overbook maka anda dapat mengisi Nomor
account transaksi anda yang menjadi sumber penarikan dana lalu pilih nomor account
transaksi lain milik anda yang akan dijadikan tujuan kemudian masukkan jumlah/nominal
penarikan dana yang anda inginkan kemdian klik [Kirim].
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Compose #1. Apabila anda memiliki permasalahan, pertanyaan maupun keluhan yang ingin
anda sampaikan kepada kami maka anda dapat memberitahukan kepada kami melalui
pilihan [Compose] pada menu “Contact Us” .

Compose #2. Setelah Anda memilih Compose maka anda dapat memilih perihal mengenai
permasalahan atau pertanyaan anda kemudian masukkan Subject pesan anda lalu anda
dapat menyampaikan pesan anda di kolom Isi Pesan lalu klik [Kirim].
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Research.
Anda dapat melihat berita atau informasi serta analisa terkini mengenai produk kontrak
berjangka yang anda transaksikan melalui menu [Research] sebagai informasi bagi anda jika
ingin melakukan transaksi.

Download.
Anda dapat melakukan download MetaTrader 4, autochartist, dan beberapa Guides melalu
menu [Download].
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Notifikasi.
Anda akan mendapatkan notifikasi ketika anda melakukan setoran dana maupun penarikan
dana atau pemberitahuan lainnya.
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TERIMA KASIH

www.valbury.co.id
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