
 

 

 

 

Pemberitahuan 
 

 

Perlindungan Data dan Informasi Akun 
 

 

Jakarta, 14 Juli 2020 – Dengan ini diberitahukan kepada nasabah/calon 

nasabah, mitra kerja, dan publik bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang telah 

mengatasnamakan dan/atau menggunakan nama PT Trimegah Sekuritas 

Indonesia Tbk (“Trimegah”) secara tidak sah dan tanpa seizin Trimegah dalam 

media sosial dan aplikasi messenger yang mengindikasikan penipuan dengan 

meminta data atau informasi akun nasabah dan/atau meminta transfer dana.   

 

Perlu kami sampaikan bahwa pihak-pihak tersebut sama sekali tidak terafiliasi 

dengan Trimegah. Oleh karena itu Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala 

kerugian yang timbul/mungkin timbul di kemudian hari dari akun media sosial 

dan aplikasi messenger yang menggunakan nama Trimegah tersebut.  

 

Akun/media sosial resmi Trimegah adalah sebagai berikut: 

 Instagram  : @trimegahsekuritas 

 Facebook  : Trimegah Sekuritas 

 Youtube  : Trimegah Sekuritas 

 Website  : www.trimegah.com 

 Whatsapp Business : +62 21 2924 9199 

 

Trimegah tidak pernah meminta User ID, Password dan Kode OTP untuk 

kepentingan apapun. Dana yang akan diinvestasikan oleh nasabah melalui 

Trimegah harus ditransfer ke Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama nasabah. 

Trimegah tidak pernah meminta nasabah/calon nasabah untuk mengirimkan uang 

ke rekening bank atau e-wallet atas nama pihak tertentu.  

 

Trimegah menghimbau nasabah/calon nasabah, mitra kerja, dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan Trimegah untuk selalu waspada, melindungi data 

dan informasi akun Anda serta menghubungi Trimegah jika menerima permintaan 

informasi semacam tersebut di atas melalui Call Center Trimegah +62 21 2924 

9000.  

 

------         

 

Agus D. Priyambada 

Corporate Secretary 

 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk  

Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190, Indonesia  

t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com 

www.trimegah.com 

 

DISCLAIMER:    Pesan ini disampaikan oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan/atau PT 

Trimegah Asset Management (“Trimegah”) hanya untuk tujuan informasi. Dalam keadaan apa pun, 
pesan ini tidak boleh dipergunakan atau dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan 
untuk membeli. Trimegah, Manajemen dan karyawan tidak bertanggung jawab  atas segala kerugian, 
baik langsung maupun konsekuensial, dari penggunaan pesan ini. 


