
Pernyataan dan Pemberitahuan Penting 
 
Informasi dan opini yang terdapat dalam publikasi ini tersedia di Indonesia melalui PT Bank DBS 
Indonesia, anak perusahaan dari DBS Bank Ltd (“DBS”) yang diatur berdasarkan hukum Indonesia, 
terutama peraturan  Bank Indonesia. 
 
Informasi yang diterbitkan oleh DBS Bank Ltd ("DBS") adalah hanya untuk informasi saja. Hal ini 
berdasarkan pada informasi atau pendapat yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya 
dan batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, DBS tidak membuat representasi atau jaminan 
(tersurat maupun tersirat) untuk akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau kebenarannya untuk 
tujuan tertentu . Opini dan perkiraan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap 
kinerja masa lalu, proyeksi, perkiraan atau simulasi hasil belum tentu merupakan indikasi kinerja 
yang akan datang dari setiap investasi atau surat berharga. Transaksi valuta asing melibatkan 
resiko. Anda harus mengetahui bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mengakibatkan 
kerugian. 
 
Informasi yang diterbitkan tidak dan tidak merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, 
rekomendasi, undangan atau ajakan untuk berlangganan atau melakukan transaksi apapun, juga 
tidak untuk mengundang, juga tidak mengizinkan pembuatan penawaran kepada masyarakat 
untuk berlangganan atau melakukan transaksi, dan tidak harus dilihat seperti itu. DBS beserta 
perusahaan-perusahaan terkait dan afiliasinya ("DBS Group") dan masing-masing direksi, 
pejabat dan / atau karyawan mungkin memiliki posisi atau kepentingan lain, dan dapat 
mempengaruhi transaksi yang disebutkan dan juga dapat melakukan atau berusaha melakukan 
pialang, perbankan investasi dan perbankan lain atau jasa keuangan untuk setiap orang atau 
badan yang disebutkan. 
 
Hingga batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, DBS Group tidak bertanggung jawab atas 
kerugian atau kerusakan (termasuk langsung, khusus, tidak langsung, konsekuensial, insidental 
atau kehilangan keuntungan) apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan ketergantungan 
dan / atau penggunaan informasi (termasuk kesalahan, kelalaian atau kekeliruan, kelalaian atau 
sebaliknya) atau komunikasi lebih lanjut, bahkan bila DBS Group telah diberitahukan mengenai 
kemungkinan tersebut. 
 
Informasi ini tidak ditujukan untuk didistribusi, atau digunakan oleh, setiap orang atau badan 
dalam jurisdiksi atau negara dimana distribusi atau penggunaan akan bertentangan dengan 
hukum atau peraturan. 

 


