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User Guide
Withdraw Cash Feature CGS-CIMB iTrade



CASH WITHDRAWAL

Jika Anda ingin melakukan penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) ke rekening bank terdaftar, 
Anda dapat melakukan instruksi penarikan dana melalui aplikasi CGS-CIMB iTrade Mobile App, Desktop 
App atau Web Based.

Web Based Mobile App Desktop App

Berikut ini adalah beberapa syarat dan ketentuan terkait Fitur Cash Withdrawal:

1

Penarikan dana hanya dapat dilakukan dengan rekening tujuan ke bank terdaftar di CGS-CIMB         
Sekuritas Indonesia.
Jumlah dana yang dapat ditarik adalah jumlah yang ada di kolom Cash Available-Interest yaitu dana 
yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN).
Jika ada transaksi pembelian saham yang sedang mengantri atau yang sudah match, jumlahnya akan 
tertera di kolom Bid.
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Web Based

Silahkan klik pada Menu Withdraw Cash dan masukkan jumlah dana yang ingin Anda tarik di kolom 
Amount.
Lalu klik menu Withdraw. Anda dapat melihat daftar instruksi dan status penarikan dana pada sisi kanan 
form penarikan dana.

Jika status penarikan dana masih “E”, Anda masih bisa 
melakukan pembatalan instruksi pada Menu Cancel 
Withdraw dan status penarikan dana akan berubah 
menjadi “W”. Jika status penarikan dana sudah “O” 
atau “M”, penarikan dana sudah kami proses dan tidak 
dapat dibatalkan.
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Mobile App

Silahkan klik pada Menu Withdraw Cash dan masukkan jumlah dana yang ingin Anda tarik di kolom 
Withdraw Amount.
Lalu klik menu Withdraw Cash. 
Anda dapat melihat daftar instruksi dan status penarikan dana pada sisi kanan form penarikan dana.
Jika status penarikan dana masih “E”, Anda masih bisa melakukan pembatalan instruksi dengan cara 
klik dan tahan pada instruksi yang ingin dibatalkan lalu pilih Withdraw dan status penarikan dana akan 
berubah menjadi “W”. Jika status penarikan dana sudah “O” atau “M”, penarikan dana sudah kami 
proses dan tidak dapat dibatalkan.
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Desktop App

Silahkan klik pada Menu Withdraw Cash dan masukkan jumlah dana yang ingin Anda tarik di kolom 
Amount.
Lalu klik menu Withdraw. Anda dapat melihat daftar instruksi dan status penarikan dana pada sisi kanan 
form penarikan dana.
Jika status penarikan dana masih “E”, Anda masih bisa melakukan pembatalan instruksi dengan cara 
centang pada instruksi yang ingin dibatalkan lalu pilih Withdraw dan status penarikan dana akan         
berubah menjadi “W”. Jika status penarikan dana sudah “O” atau “M”, penarikan dana sudah kami 
proses dan tidak dapat dibatalkan.


