
Kebijakan Privasi 
 

Internusa Capital merupakan Aplikasi Robo Advisor yang akan membantu dalam pemilihan 
produk produk Investasi yang sesuai dengan kriteria dan tujuan investor. Mohon untuk 
membaca kebijakan privasi ini dengan hati-hati dan menyeluruh. 

INTERNUSA CAPITAL berkomitmen untuk menjaga dan menghormati privasi Anda dan 
menghargai kepercayaan Anda. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Interfund, Anda 
telah setuju dengan ketentuan yang tertuang dalam Kebijakan Privasi ini dan bersedia untuk 
memberikan data pribadi dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh INTERNUSA 
CAPITAL untuk proses pendaftaran dan pengenalan nasabah serta menjalankan instruksi 
transaksi dengan pihak ketiga yang berkepentingan seperti Bank Kustodian ataupun penyedia 
layanan pembayaran yang terkait. Untuk mempermudah proses pendaftaran dengan pihak 
ketiga, INTERNUSA CAPITAL akan menggunakan informasi dan data yang diperoleh untuk 
melakukan transaksi online seperti pengiriman konfirmasi transaksi, pengiriman account 
statement dan hal-hal lain. 

Dalam rangka menjaga dan memelihara data pribadi serta informasi transaksi Anda, 
INTERNUSA CAPITAL menyediakan user ID dan kata sandi bagi Anda untuk mengakses dan 
menggunakan layanan transaksi di portal Interfund yang akan disediakan setelah Anda 
melakukan pendaftaran pada portal Interfund. 

Untuk memastikan keamanan informasi pribadi Anda, INTERNUSA CAPITAL 
mengkomunikasikan panduan kerahasiaan dan keamanan perusahaan kepada seluruh 
karyawannya serta melaksanakan usaha penjagaan kerahasiaan dalam perusahaan dengan 
ketat. 

INTERNUSA CAPITAL tidak akan membuka dan/atau memberikan informasi dan data Anda 
baik kepada pihak yang terafiliasi maupun pihak lain kecuali: 

1. INTERNUSA CAPITAL telah mendapatkan persetujuan atau instruksi dari Anda 

2. Apabila informasi dan data tersebut diminta oleh badan hukum tertentu termasuk namun 
tidak terbatas pada kejaksaan, kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun apabila terdapat putusan 
pengadilan yang memerintahkan INTERNUSA CAPITAL untuk membuka informasi dan 
data Anda yang dimiliki oleh INTERNUSA CAPITAL atau 

3. INTERNUSA CAPITAL akan mengeluarkan informasi Anda jika diwajibkan oleh 
peraturan yang berlaku di Indonesia. 

INTERNUSA CAPITAL berkewajiban untuk memastikan keterkinian data Anda dan oleh 
karenanya akan menghubungi Anda secara berkala untuk memastikan bahwa data Anda sudah 
akurat dan terkini. 

Anda bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan User ID dan kata sandi Anda agar 
tidak dapat dimiliki atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. INTERNUSA 
CAPITAL tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi dan data Anda baik oleh Anda 



sendiri atau oleh pihak lainnya yang digunakan maupun disalahgunakan untuk mengakses 
portal Interfund dengan menggunakan User ID dan kata sandi Anda. 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, INTERNUSA CAPITAL berkewajiban untuk menyimpan 
data dan informasi Anda selama 5 tahun setelah Anda memutuskan untuk menutup akun di 
Interfund. 

INTERNUSA CAPITAL dapat mengubah Kebijakan Kerahasiaan ini tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.Segala perubahan akan berlaku secara efektif pada saat Kebijakan Kerahasiaan 
dicantumkan/diumumkan di situs atau portal kami. 

Dengan menyetujui syarat penggunaan INTERNUSA CAPITAL, Anda menyetujui pemindahan 
dan/atau pemberitahuan data Anda tersebut kepada pihak terkait lainnya, dalam hal 
penggunaan datanya untuk disimpan dan diolah dalam rangka pembuatan survei kepuasan 
nasabah, pengawasan Anti Money Laundering (AML), pelaporan, statistik, kebutuhan 
pengelolaan risiko dan laporan apapun yang dibutuhkan oleh regulator. 

Jika terdapat ketidaksetujuan atas Kebijakan Privasi ini baik secara keseluruhan maupun 
sebagian, Anda memiliki kebebasan untuk tidak menggunakan situs atau portal Interfund. 

 


