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Cara Pendaftaran AKSes KSEI

1. Masuk ke dalam portal AKSes KSEI : https://akses.ksei.co.id

2. Akan ada 2 tab pilihan, Daftar dan Masuk, jika anda sudah pernah melakukan pendaftaran dan ingin melihat laporan investasi Reksa Dana, atau asset lainnya, 

silahkan pilih tab Masuk dengan menggunakan user ID dan password yang sama. Jika belum terdaftar, silahkan pilih tab Daftar

3. Selanjutnya ada 3 tab pilihan terkait tipe investor, yakni Individu Lokal, Individu Asing, Institusi (jenis investor), silahkan pilih yang sesuai dengan anda.

4. Jika anda adalah nasabah Individu Lokal, maka anda akan diminta untuk mengisi informasi: Nama Lengkap, NIK, Nomor HP, dan email.                   Jika anda adalah

nasabah Individu Asing, maka anda akan diminta untuk mengisi informasi: Nama Lengkap, Nomor Passport, Nomor HP, dan email  Jika anda adalah nasabah

Institusi, maka anda akan diminta untuk mengisi informasi: Nama Lengkap, Nomor SID , Nomor HP dan email  

5. Setelah semua informasi di point nomor 4, sudah terisi, AKSes akan memeriksa kesesuaian antara data yang disampaikan pada proses pendaftaran dengan data

identitas anda yang terdaftar di sistem S-INVEST. AKSes hanya akan menerima pendaftaran jika data sudah sesuai. Indikasi data yang sudah sesuai akan nampak

pada layer selanjutnya, di mana data anda akan terlihat pada layer AKSes. (Nama, NIK, No Mobile, email dan SID).

6. Selanjutnya klik Aktivasi. AKSes akan mengirimkan tautan aktivasi ke email yang terdaftar, silahkan klik dan akan muncul menu pembuatan password. Penting untuk

diingat bahwa pembuatan password harus memenuhi kriteria berikut ini:

- Password harus terdiri dari minimal 8 karakter

- Mengandung huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter khusu ! @ # ^ *

Fitur AKSes KSEI

1. Terdapat pengiriman notifikasi Transaksi Produk Investasi serta tautan ke AKSes melalui email nasabah yang telah terdaftar di S-INVEST

2. Tersedia Inquiry Mutasi

3. Tersedia Inquiry Saldo Consolidated

4. Tersedia Inquiry Saldo Reksa Dana

5. AKSes Next G push notification

https://akses.ksei.co.id/

