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Penawaran pilihan rekening terpisah pada tingkat CSD menurut Pasal 38(5) 

CSDR – PT Bank HSBC Indonesia bertindak melalui bisnis HSBC Securities 

Services 

 

European Union’s Central Securities Depositories Regulation (“CSDR”) saat ini 

sedang diimplementasikan di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”).  CSDR 

mengharuskan Central Securities Depositories (“CSD”) untuk diotorisasi oleh 

Otoritas Kompeten Nasional mereka, yang pada umumnya dalah regulator nasional.  

Banyak CSDR akan menjadi efektif untuk CSD ketika CSD tersebut menerima 

otorisasinya.  Untuk CSD di sebagian besar negara dalam EEA, otorisasi ini 

diharapkan terjadi dalam tahun 2019. 

 

Satu akibat Pasal 38(5) CSDR, yang menjadi efektif pada saat otorisasi CSD, ialah 

mengharuskan PT Bank HSBC Indonesia (“kami”,  “kami”, “milik kami” atau 

“HSBC”), sebagai peserta CSD dalam EEA CSD, Euroclear Bank SA/NV, melalui 

mana kami menyimpan efek anda, menawarkan kepada anda pilihan untuk 

menyimpan efek anda sedikitnya dalam Rekening Terpisah Nasabah Individu 

(“ISA”) atau Rekening Terpisah Nasabah Ombinus (“OSA”) pada CSD dan 

memberitahukan anda mengenai biaya dan risiko terkait dengan masing-masing 

pilihan.  Selain itu, Pasal 38(6) CSDR mengharuskan kami untuk mengungkapkan 

kepada publik tingkat perlindungan dan biaya terkait dengan tingkat berbeda yang 

diberikan oleh rekening terpisah tersebut, dan meanwarkan jasa layanan tersebut 

dengan syarat yang wajar secara komersial; tingkat perlindungan dan biaya terkait 

dengan tingkat berbeda yang diberikan oleh rekening terpisah tersebut ditetapkan 

dalam Pasal 38(6) CSDR Pengungkapan Risiko Peserta CSD dan Pasal 38(6) CSDR 

Biaya Peserta CSD yang disediakan dalam situs web kami. 

 

Kami tidak diharuskan untuk menawarkan pilihan ISA dan OSA kecuali bila HSBC 

adalah peserta CSD dalam EEA.  Penawaran tidak dilakukan sehubungan dengan 

efek yang dapat kami simpan untuk anda melalui sub-kustodian yang selanjutnya 

adalah peserta CSD untuk efek anda. 
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Oleh karena itu, kami sekarang menawarkan kepada anda pilihan untuk menyimpan 

efek anda dalam ISA atau OSA sesuai dengan Pasal 38(5) CSDR.  Dalam hal efek 

yang kami simpan untuk anda adalah sebagai aset nasabah dalam kapasitas kami 

sebagai peserta dalam EEA CSD, harap beritahukan kami: 

 

- bila anda mengharuskan kami untuk menetapkan satu atau lebih ISA pada 

tingkat CCD untuk menyimpan efek anda, di mana efek tersebut saat ini 

disimpan dalam OSA; atau 

- bila anda mengharuskan kami untuk memindahkan efek anda ke dalam OSA 

pada tingkat CSD untuk menyimpan efek anda, dimana efek tersebut saat ini 

disimpan dalam ISA. 

 

Formulir Pilihan Rekening CSDR CSD untuk memberitahukan kepada kami 

keinginan anda untuk mengganti struktur rekening pada tingkat CSD disediakan 

dalam situs web kami.  Apabila anda ingin mengubah struktur rekening anda, harap 

ikuti instruksi dalam formulir dan kami akan memberitahukan anda mengenai biaya 

yang terkait, bila ada.  Tidak perlu untuk menanggapi bila anda ingin membiarkan 

struktur rekening anda seperti sekarang. 

 

Bila anda mempunyai pertanyaan terkait dengan CSDR dan bagaimana CSDR 

mempengaruhi transaksi anda dengan HSBC, silakan beritahukan relationship 

manager HSBC anda yang biasa. 

 


