
    Berinvestasi Saham Jadi Lebih Mudah

Menyambut peraturan baru Bursa Efek Indonesia yang menerapkan 1 lot menjadi 100 lembar 

saham. PT Phillip Securities Indonesia selaku perantara perdagangan efek resmi di indonesia 

ingin mendukung program bursa tersebut.

Untuk mendukung program yang rencananya bakal dilakukan per 6 Januari 2014, maka per 1 

november 2013 PT Phillip Securities Indonesia menetapkan tarif baru dalam pembukaan awal 

untuk menjadi nasabah sebesar Rp. 1 juta.

Tarif ini sudah disesuaikan dengan kondisi pasar efek di Indonesia, agar para investor baru dapat 

belajar dan berkembang. Karena banyak perusahaan efek lain yang menerapkan harga tinggi 

yang dapat memberatkan investor, dan ada pula yang menerapkan harga sangat rendah 

sehingga investor pun juga bingung untuk memilih saham yang bagus akibatnya investor tidak 

mampu berkembang dalam bisnis investasi saham.

 

Follow Us on Twitter : @Phillip_Sec_Ind

Like Us on Facebook : PT Phillip Securities Indonesia



    Berinvestasi Saham Jadi Lebih Mudah

Tidak sulit dalam mendaftar sebagai nasabah PT Phillip Securities Indonesia, cukup mengisi 

formulir yang disediakan secara langsung dikantor kami ataupun online. Cara mengunduh 

formulir rekening efek di Phillip Securities Indonesia adalah dengan cara :

1. masuk ke website trading http://www.poems.co.id/atau www.poems.web.id

2. Pilih menu "Sign Up"

3. Ikuti petunjuk yang ada.

4. Petunjuk pertama adalah :

Download one of our Securities Opening Account + RDI Form in English Opening 

Account(Mandiri) or Bahasa : 

Artinya adalah calon Investor dapat memilih bahasa dari formulir rekening efek yang diinginkan.

Sesuai dengan peraturan Bappepam dam LK Nomor : SE-01/BL/2012 tentang Pembukaan 

Rekening Dana atas nama masing-masing Nasabah, maka calon Investor juga memilih formulir 

rekening bank RDI yang telah ditunjuk, yaitu bank Mandiri, BCA atau Permata.

Jika sudah memilih bank RDI yang diinginkan, klik link tersebut, dan nantinya akan muncul 

formulir Rekening Efek.

Cetak Formulir Rekening Efek tersebut dan isi data-data yang diperlukan.

Kirim formulir yang sudah diisi lengkap dan dilampirkan fotokopi KTP dan NPWP (bila ada), ke :

POEMS Support Department

Phillip Securities Indonesia, PT

ANZ Tower Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A

Jakarta 10220 - Indonesia

Phone. +6221 57 900 900

Fax. +6221 5790 6765

email : customercare@phillip.co.id


