Harap diperhatikan: promo ini berlaku untuk akun Standard USD, US Cent atau Standard EUR, EUR Cent yang
dibuka dari 15 Mei 2014 dan tidak termasuk akun MT5. Leverage maksimum untuk akun yang terdaftar untuk promo
adalah 1: 200, dan level Stop Out dilakukan ketika level Margin kurang dari 100%.
1. Setiap Klien InstaForex berhak menerima bonus sebesar 100% dari jumlah deposit ke akun trading. Bonus ini diberikan satu kali dan tidak
dapat dikreditkan ke akun trading yang telah menerima bonus tipe lain, memiliki operasi trading atau jika Klien telah menerima Bonus 100%
ke akunnya yang lain.
2. Bonus tersedia untuk akun yang telah menyelesaikan level dua verifikasi. Klien setuju bahwa setelah penarikan dalam jumlah berapa pun dari
akun trading, bonus dibatalkan.
3. Bonus 100% dikreditkan untuk deposit hingga USD 2.000. Jika deposit melebihi USD 2.000 dengan USD 2.000-5.000, maka trader akan
mendapatkan bonus 100% untuk USD 2.000 dan 50% untuk jumlah yang tersisa. Jika jumlah sisa melebihi USD 5.000, maka bonus 30%
diterapkan. Misalnya, deposit USD 10.000 akan mendapat kredit USD 5.000 lagi sebagai bonus.
4. Perusahaan berhak untuk membatalkan Bonus 100% tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi, kami sangat menyarankan agar Anda tidak
memperhitungkan bonus saat menghitung profitabilitas strategi trading Anda. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi
dari pembatalan bonus termasuk Stop Out karena bonus yang masih harus dibayar tetap merupakan properti Perusahaan.*
5. Bonus 100% tidak diperbolehkan untuk penarikan, namun, tidak ada batasan atas penarikan profit yang diperoleh dari bonus.
6. Bonus 100% tidak boleh digunakan untuk investasi.
7. Bonus dibatalkan secara otomatis jika jumlah ekuitas kurang dari 120% dari jumlah bonus.
8. Jika akun trading Klien tidak berisi trading terbuka atau tidak ada trading tertutup dalam 30 hari, maka Bonus 100% dibatalkan.
9. Klien setuju bahwa jika perusahaan mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan program bonus atau jika profit di dalam akun sama dengan
deposit, maka perusahaan dapat membatalkan bonus dan menyesuaikan profit yang diperoleh darinya dengan jumlah yang sama dengan
jumlah bonus tanpa peringatan sebelumnya atau menjelaskan alasannya. Klien menyetujui kemungkinan risiko penerapan klausul ini.
10. Perusahaan berhak untuk mengubah atau memodifikasi ketentuan promo tanpa pemberitahuan sebelumnya.
11. Bonus 100% hanya untuk trading di Forex, jadi jikamenggunakan bonus untuk trading cryptocurrency dan CFD untuk saham, maka bonus
dapat dibatalkan.
12. Bahasa resmi Perjanjian adalah bahasa Inggris. Jika terdapat varian versi terjemahan sementara Perjanjian tertulis dalam bahasa Inggris, maka
Perjanjian dalam bahasa Inggris dianggap sebagai standar referensi utama.
* Klausul ini ditujukan untuk mencegah aktivitas penipuan yang terkait dengan sistem bonus. Namun, dalam penerapannya tidak berarti bahwa semua
akun yang telah dibatalkan bonus oleh Perusahaan merupakan pelanggaran peraturan. Dalam beberapa kasus, fakta pelanggaran aturan tidak dapat
ditentukan secara jelas. Ada kemungkinan 10% bahwa pembatalan bonus yang salah akan terjadi dalam pencegahan penyalahgunaan sistem bonus.

