
 

 

PT. Architas Asset Management Indonesia 

Registered office: AXA Tower Lt.17 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia 
Tel : +62 21 5085 3535 | Fax : + 62 21 3005 8810  
Website: id.architas.com  

 
Public 

Ketentuan Penggunaan 

 

Umum 

Situs web ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai investasi 
produk Reksa Dana. Orang yang tinggal di luar negeri di mana produk Reksa Dana yang ditawarkan 
oleh Architas Indonesia terdaftar/disetujui untuk melakukan penawaran umum harus berkonsultasi 
dengan penasihat profesional mereka guna mengetahui apakah mereka memerlukan persetujuan 
pemerintah atau lainnya atau perlu mematuhi formalitas apa pun yang memungkinkan untuk 
mereka berinvestasi dalam produk Reksa Dana tersebut. Sebagai pengguna situs web ini, Anda 
mengakui, bahwa Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku 
untuk Anda di yurisdiksi Anda mengizinkan Anda untuk berkonsultasi dengan situs web ini dan Anda 
menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki sarana dan keterampilan yang diperlukan untuk 
mengakses situs web ini dan menggunakannya dengan cara yang dimaksudkan saja. 

Ketentuan Penggunaan ini mengatur penggunaan Anda atas situs web ini dan oleh karena itu 
penting bagi Anda untuk membacanya dengan cermat. Jika Anda tidak setuju dengan Ketentuan 
Penggunaan, jangan gunakan situs web ini. Jika Anda menggunakan situs web ini, maka Anda 
menyetujui persyaratan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami. 

Ketentuan Penggunaan dapat diperbarui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada Anda. Jika Anda terus menggunakan situs web ini setelah perubahan apa pun, berarti Anda 
menerima perubahan tersebut. 

Situs web ini disediakan oleh PT Architas Asset Management Indonesia (selanjutnya disebut 
“Architas Indonesia”), sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang disediakan di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan 
tidak dimaksudkan untuk meminta langganan atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Dalam 
keadaan apa pun, konten situs web ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi sehubungan 
dengan instrumen keuangan apa pun atau tawaran untuk membeli atau menjualnya. Selain itu, 
karena penyajian produk itu sendiri tidak memungkinkan pembuatan kontrak, hal itu tidak dapat 
dianggap sebagai ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan atau menawarkannya 
kepada publik. 

Tidak ada tindakan yang telah diambil yang akan mengizinkan penawaran umum instrumen 
keuangan di yurisdiksi lain mana pun, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam prospektus terbaru, 
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dokumen penawaran, atau materi informasi lainnya, sebagaimana berlaku, dari instrumen 
keuangan yang relevan.  Sebelum berlangganan apa pun di negara tempat instrumen keuangan 
tersebut terdaftar, investor harus melakukan verifikasi batasan atau hukum apa pun yang mungkin 
ada sehubungan dengan langganan, pembelian, kepemilikan, atau penjualan instrumen keuangan 
tersebut. 

Jika Anda tidak yakin tentang arti dari setiap informasi yang diberikan di situs web ini, silakan 
berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau profesional lainnya. 

Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan hubungi kami di PT Architas Asset Management 
Indonesia, AXA Tower lt. 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia. 
Telepon: (021) 5085 3535. 

 

Informasi terkait produk Reksa Dana 

Setiap dokumen produk dan informasi yang terkandung dalam website ini ditujukan untuk Investor 
Profesional saja. Permohonan untuk produk investasi Architas Indonesia, yaitu Reksa Dana harus 
dibuat dengan membaca sepenuhnya tidak hanya formulir aplikasi yang relevan, tetapi juga syarat 
dan ketentuan yang relevan dari dokumen penawaran termasuk Prospektus, untuk Reksa Dana 
yang diotorisasi untuk penawaran umum di Indonesia, Dokumen Penawaran Indonesia dan formulir 
terkait yang berlaku untuk produk yang dipilih serta syarat dan ketentuan terkait lainnya. 

Calon investor secara khusus dirujuk ke bagian berjudul "Faktor Risiko" dalam Prospektus yang 
relevan dan mereka harus mempertimbangkan faktor risiko tersebut sebelum berinvestasi di Reksa 
Dana. 

Semua nilai aset bersih Reksa Dana yang disediakan di sini dihitung pada titik penilaian pada Hari 
Transaksi yang relevan (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Prospektus yang relevan). 

Kinerja yang dikutip di situs web ini mewakili kinerja masa lalu. Harap diingat bahwa kinerja masa 
lalu dari suatu investasi mungkin belum tentu terulang dan bukan merupakan panduan untuk 
kinerja di masa depan. Nilai investasi dan pendapatan darinya bisa turun dan naik sebagai akibat 
dari fluktuasi pasar dan mata uang. Itu tidak dijamin dan Anda mungkin mendapatkan kembali 
kurang dari yang diinvestasikan. Selain itu, pendapatan yang dibayarkan atau diinvestasikan 
kembali tidak tetap dan dapat berfluktuasi. 

Angka kinerja yang ditampilkan tidak berhubungan dengan kontrak tertentu dan oleh karena itu 
tidak memperhitungkan biaya yang akan dibayarkan. 
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Data kinerja memperhitungkan biaya manajemen tahunan, tetapi bukan biaya awal yang mungkin 
dibayarkan. Pertumbuhan harga akumulasi termasuk reinvestasi pendapatan. Pengembalian harga 
pendapatan lebih rendah dari harga akumulasi karena pendapatan yang dihasilkan oleh Reksa 
Dana didistribusikan. Investasi ekuitas biasanya harus dilihat sebagai investasi jangka menengah 
hingga panjang. 

Investor disarankan untuk meminta nasihat dari penasihat keuangan independen dalam menilai 
kesesuaian Reksa Dana sebagai investasi. 

 

Pajak 

Asumsi pajak dapat berubah jika undang-undang berubah dan nilai keringanan pajak (jika ada) 
akan bergantung pada keadaan pribadi Anda. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat pajak 
mereka sendiri untuk memahami konsekuensi pajak yang berlaku. 

 

Ketersediaan 

Architas Indonesia akan berusaha untuk memastikan bahwa situs web ini dapat diakses selama 24 
jam sehari tetapi tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dalam 
kontrak, kesalahan atau sebaliknya jika, karena alasan apa pun, situs web tidak tersedia atau 
ditangguhkan untuk waktu atau periode tertentu. Architas Indonesia berhak untuk menangguhkan 
akses ke situs web ini untuk sementara atau selamanya dan tanpa pemberitahuan. 

 

Informasi pihak ketiga dan penggunaan tautan 

Situs web ini mungkin berisi atau ditautkan ke saran atau pernyataan pihak ketiga. Kami tidak 
membuat pernyataan mengenai keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, atau kesesuaian 
informasi tersebut, dan kami belum dan tidak akan meninjau atau memperbarui informasi tersebut 
dan memperingatkan Anda bahwa setiap penggunaan informasi tersebut merupakan risiko Anda 
sendiri. Beberapa informasi yang terdapat di situs web ini mungkin juga telah disiapkan atau 
disediakan oleh pihak ketiga dan mungkin belum diverifikasi oleh Architas Indonesia. Architas 
Indonesia dengan ini mengecualikan kewajiban apa pun yang timbul dari persiapan atau 
penyediaan informasi tersebut untuk situs web dan tidak memberikan jaminan atas keakuratan, 
kesesuaian, atau kelengkapan informasi tersebut. 
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Mengaktifkan tautan tertentu di situs web ini dapat menyebabkan Anda meninggalkan situs web ini 
dan akan masuk ke situs web lain, yang mungkin berisi informasi produk investasi yang bukan 
merupakan bagian dari produk maupun jasa kami. Memberikan tautan ke situs web yang akan 
datang tidak menyiratkan afiliasi, sponsor, pengesahan, persetujuan, penyelidikan, verifikasi, atau 
pemantauan informasi apa pun yang terkandung dalam situs web yang akan datang oleh Architas 
Indonesia. Situs web yang akan datang tidak diterbitkan oleh Architas Indonesia dan Architas 
Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi situs web tersebut. 

Situs web pihak ketiga juga dapat ditautkan ke situs web ini melalui pembingkaian, sebagai 
lampiran, dll. Architas Indonesia belum memeriksa konten situs web pihak ketiga yang tertaut ke 
situs web ini dan tidak bertanggung jawab atas konten mereka atau produk dan layanan yang 
mereka tawarkan . Hal yang sama berlaku untuk situs web yang menyertakan tautan ke situs web 
ini. Izin sebelumnya dan tersurat dari Architas Indonesia harus diperoleh untuk pemasangan tautan 
apa pun dari situs web pihak ketiga ke situs web ini. Fakta bahwa hyperlink telah dibuat atau 
referensi telah dibuat ke situs web pihak ketiga atau bahwa izin telah diberikan ke situs web pihak 
ketiga untuk memuat tautan ke situs web ini, sama sekali tidak berarti bahwa Architas Indonesia 
tidak menyetujui atau merekomendasikan konten apa pun maupun produk atau layanan apa pun 
yang ditawarkan di situs web pihak ketiga. 

 

Situs web tiruan 

Selain yang ditetapkan secara khusus, informasi di situs web ini dalam keadaan apa pun tidak boleh 
disalin, direproduksi, atau didistribusikan kembali secara keseluruhan atau sebagian. Anda dapat 
mengunduh atau mencetak salinan beberapa dokumentasi yang terdapat di situs web ini hanya 
untuk penggunaan pribadi Anda, asalkan Anda tidak mengubah hak cipta, merek dagang, atau 
pemberitahuan kepemilikan lainnya. Semua informasi kekayaan intelektual dan lainnya yang 
terkandung dalam situs web ini akan terus dipegang oleh Architas Indonesia dan tidak ada hak apa 
pun di dalamnya yang akan diberikan kepada Anda. 

 

Hukum hak cipta dan merek dagang 

Nama Architas Indonesia adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan AXA Group yang 
mengklaim hak atas nama ini. 
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Semua elemen situs web ini dilindungi oleh hukum. Hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya 
di situs web ini (termasuk merek dagang terdaftar dan tidak terdaftar, merek, teks, grafik, logo, ikon, 
rekaman suara, perangkat lunak, dll.) dimiliki dan dilisensikan oleh Architas Indonesia. Hak cipta 
pihak ketiga dilindungi undang-undang. Perubahan pada situs web ini dilarang. Tanpa persetujuan 
tertulis sebelumnya dari Architas Indonesia, situs web ini atau bagian apa pun darinya tidak boleh 
disalin, dikirim (secara elektronik atau lainnya), ditautkan atau digunakan untuk tujuan umum atau 
komersial. 

Mengunduh atau menyalin situs web ini atau bagian apa pun darinya tidak memberikan lisensi atau 
hak apa pun untuk menggunakan gambar, merek dagang, logo, atau perangkat lunak apa pun. 
Architas Indonesia memiliki semua hak atas semua materi di situs web ini, dan akan menegakkan 
haknya sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

Kewajiban 

Sejauh diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Architas Indonesia 
(termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, entitas terkait, direktur, karyawan, perwakilan, 
atau pemasok), tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun termasuk (tanpa batasan) 
kelalaian atas kerusakan atau kerugian apa pun, termasuk (tanpa batasan) kerusakan langsung, 
tidak langsung, insidental, khusus atau konsekuensial, biaya atau kerugian yang timbul dari, atau 
sehubungan dengan penggunaan atau ketidakmampuan Anda untuk menggunakan situs web, atau 
sehubungan dengan kesalahan, kelalaian, cacat, virus komputer atau kegagalan sistem, atau 
kehilangan keuntungan, niat baik atau reputasi, bahkan jika secara tegas diberitahukan tentang 
kemungkinan kehilangan atau kerusakan tersebut, yang timbul dari atau sehubungan dengan 
akses, penggunaan, kinerja, penjelajahan di atau menautkan ke situs web lain dari situs web ini. 

Architas Indonesia berhak untuk mengubah, menangguhkan atau menghentikan, untuk sementara 
atau selamanya, situs web atau bagian mana pun darinya, dengan atau tanpa pemberitahuan, 
kapan saja. Anda setuju bahwa kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana 
pun atas modifikasi, penangguhan, atau penghentian situs web tersebut. 

 

Akurasi informasi 

Architas Indonesia percaya bahwa informasi yang dapat dilihat di situs web ini akurat pada tanggal 
publikasi, tetapi tidak memberikan pernyataan atau jaminan tentang hal ini. Oleh karena itu, kami 
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tidak bertanggung jawab atas keakuratan data ini atau seberapa mutakhirnya data tersebut. 
Selanjutnya, kami dapat mengubah informasi setiap saat tanpa pemberitahuan. Dengan 
melanjutkan penggunaan situs web, Anda menyetujui pengecualian oleh kami, sejauh hal ini 
diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dari kewajiban apa pun, 
termasuk tanpa batasan yang timbul dari hilangnya keuntungan atau kerusakan lainnya baik 
langsung maupun tidak. konsekuensial, sehubungan dengan kesalahan dan/atau kelalaian oleh 
kami dan/atau pihak ketiga yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada pejabat, karyawan, 
dan afiliasi kami. 

 

Keamanan 

Architas Indonesia akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa setiap 
informasi yang Anda berikan melalui situs web ini tetap aman, tetapi harap diingat bahwa, karena 
sifat Internet, keamanan email tidak dapat dijamin. Akibatnya privasi Anda tidak dapat dijamin. 
Tidak ada jaminan bahwa email yang dikirim akan diterima oleh kami, jadi Anda harus memahami 
bahwa Architas Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan atau 
kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pertanyaan yang tidak diterima, dikonfirmasi, atau 
diproses, atau sebagai akibat dari fakta bahwa email Anda mungkin disadap oleh pihak ketiga. 

Anda harus menyadari bahwa Internet bukanlah media transmisi yang sepenuhnya dapat 
diandalkan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan transmisi data seperti kehilangan atau 
kerusakan data atau perubahan dalam bentuk apa pun, termasuk, namun tidak terbatas pada 
kerusakan langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, yang timbul dari penggunaan layanan 
yang disediakan di dalamnya. 

Architas Indonesia akan mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah masuknya 
virus komputer, bom perangkat lunak, atau item serupa ke dalam situs web ini. Anda akan 
melakukan upaya yang wajar untuk mencoba mencegah memasukkan barang-barang tersebut ke 
situs web ini. 

 

Cookie 

Architas Indonesia akan mengirimkan cookie ke komputer pribadi Anda dari situs web ini. Cookie 
adalah file teks yang ditempatkan di komputer Anda untuk mengumpulkan informasi log internet 
standar dan informasi perilaku pengunjung. 
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Informasi ini digunakan untuk melacak penggunaan situs web oleh pengunjung dan untuk 
menyusun laporan statistik tentang aktivitas situs web. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 
www.aboutcookies.org atau http://allaboutcookies.org 

Architas Indonesia menggunakan cookie dan perangkat lunak pelacakan untuk memantau pola lalu 
lintas pelanggan dan penggunaan situs web untuk mengembangkan desain dan tata letak situs web 
untuk memenuhi kebutuhan pengunjung situs web. Ini akan mencakup data non-spesifik seperti 
gerakan mouse dan halaman yang dikunjungi. Architas Indonesia juga menggunakan cookie untuk 
mengumpulkan informasi "Negara" dan "Jenis Pengguna" yang Anda pilih di halaman arahan, 
sehingga Anda tidak perlu memasukkan detail ini pada setiap kunjungan ke situs web. 

Browser internet Anda cenderung menerima cookie secara default, namun Anda dapat mengatur 
browser Anda untuk menolak cookie dan menghapusnya dari sistem Anda kapan saja. Cookie yang 
digunakan oleh Architas Indonesia tidak mengambil informasi dari komputer pribadi Anda. 

 

Hukum dan yurisdiksi 

Ketika Anda menggunakan situs web ini, Anda menerima bahwa penggunaan Anda atas situs web 
dan informasi apa pun di situs web akan diatur oleh hukum Indonesia dan bahwa setiap 
perselisihan yang timbul dari penggunaan Anda atas situs web atau informasi di dalamnya akan 
didengar oleh Pengadilan Indonesia. 

Dengan memilih tombol di bawah, Anda mengonfirmasi bahwa (i) Anda adalah Investor Profesional 
dan BUKAN warga negara AS; (ii) Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman investasi yang 
diperlukan, termasuk memahami risiko yang terkait dengan produk investasi dan kualifikasi lain 
yang dipersyaratkan berdasarkan aturan yang berlaku di yurisdiksi Anda; (iii) undang-undang dan 
peraturan yang berlaku di yurisdiksi Anda memungkinkan Anda untuk mengakses informasi yang 
terkandung dalam situs web ini; (iv) Anda telah membaca, memahami, dan menerima Ketentuan 
Penggunaan di atas. 

 


