1. Setiap pemilik InstaForex Club Card berhak menerima Club Bonus ke akun tradingnya.
2. Jumlah bonus yang diberikan bergantung pada surplus akun trading. * Oleh karena itu, bonus yang diberikan akan setara dengan:
1. Surplus < $500 - 1% dari surplus
2. Surplus 500-1.000 – 2% dari surplus
3. Surplus 1.000-1.500 – 3% dari surplus
4. Surplus 1.500-2.500 – 4% dari surplus
5. Surplus 2.500-5.000 – 5% dari surplus
6. Surplus 5.000-7.500 – 6% dari surplus
7. Surplus 7.500-10.000 – 7% dari surplus
8. Surplus 10.000-13.000 – 8% dari surplus
9. Surplus 13.000-15.000 – 9% dari surplus
10. Surplus lebih dari 15.000 – 10% dari surplus
3. Club Bonus dapat diberikan ke akun yang telah mendapatkan bonus jenis lainnya (Bonus 30% atau Fixed Welcome Bonus). Namun, jumlah
bonus yang diberikan sebelumnya tidak termasuk dalam penghitungan Club Bonus. Jumlah akun untuk penerima Club Bonus tidak terbatas.
4. Klien berhak mendapatkan Club Bonus setiap kali melakukan deposit ke akun tradingnya.
5. Klien setuju bahwa setiap kali ia melakukan withdrawal dari akun trading setelah menerima Club Bonus, Perusahaan membatalkan sebagian
bonus sesuai dengan jumlah withdrawal. Jumlah total bonus yang dibatalkan tidak melebihi ukuran bonus yang diberikan.
6. Klien tidak perlu memverifikasi identitasnya saat mengajukan 30% Bonus. Namun, InstaForex berhak meminta dokumen identifikasi untuk
kepentingan InstaForex.
7. Club Bonus dapat ditarik hanya setelah transaksi BUY atau SELL diselesaikan. Volume total trading harus setara dengan X*3 lot InstaForex,
dimana X=jumlah total bonus yang diterima. Untuk akun yang dibuka dalam mata uang RUR, penghitungan volume trading dilakukan dengan
rumus: X*3/50 (lot InstaForex).**
8. InstaForex berhak membatalkan Club Bonus setiap saat tanpa menjelaskan alasannya. ***
9. Klien setuju bahwa InstaForex dapat membatalkan bonus dan mengoreksi profit yang dihasilkan dari bonus, dengan jumlah setara dengan
jumlah bonus, jika terdeteksi tanda-tanda pelanggaran program bonus atau jika profit akun setara dengan deposit, tanpa peringatan di awal
atau penjelasan. Klien mengakui adanya potensi kesalahan dalam penerapan paragraf ini.
10. Perusahaan atas kebijakannya berhak untuk menghitung dan memberikan profit yang diterima dengan penggunaan bonus sejak saat
pendaftaran akun trading, atau sejak saat memberikan bonus ke akun, sebanding dengan dana sungguhan dan bonus yang dimiliki klien di
akun. Dengan ini, bagian dari profit yang sebanding dari jumlah bonus akan dibatasi untuk withdrawal dari akun trading hingga bonus
berfungsi menurut peraturan yang diterangkan dalam perjanjian ini.
11. Klien setuju bahwa jika terdapat penurunan level dana saat ini (rasio ekuitas/dana) pada akun dibawah level bonus saat ini, contoh, Ketika
titik kerugian saat ini melebihi dana sungguhan klien di akun trading, seluruh dana saat ini akan dihitung sepenuhnya sebagai bonus jika tidak
ada deposit selanjutnya pada akun. Pada saat melakukan deposit, dana di akun telah dihitung dan diberikan antara bonus dan dana sungguhan
yang dimiliki klien sebanding dengan jumlah deposit dan jumlah bonus pada saat melakukan deposit.
12. InstaForex berhak mengubah ketentuan promo tanpa pemberitahuan di awal.
13. Bahasa resmi Perjanjian ini dalam bahasa Inggris. Jika terjadi perbedaan dalam versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa Inggris,
Perjanjian dalam bahasa Inggris dianggap sebagai standar referensi sebelumnya.
* Saldo deposit dan withdrawal di akun dihitung sejak pembayaran Club Card dikurangi.
** Jika selain Club Bonus akun telah menerima 30% Bonus atau Fixed Welcome Bonus, maka jumlah total bonus akan diberikan.
*** Poin ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem bonus. Namun, penerapannya tidak berarti bahwa semua akun yang bonusnya
dibatalkan oleh InstaForex, dinyatakan telah melanggar peraturan, karena dalam beberapa kasus sulit untuk menentukan pelanggaran peraturan dengan
jelas. Peluang adanya kekeliruan dalam pembatalan bonus sebagai upaya melawan penyalahgunaan sistem bonus tidak lebih dari 10%.

