Kontrak saat ini adalah perjanjian oleh tiga pihak, disetujui oleh Perusahaan dan dua klien, salah satu adalah yang
berencana untuk menginvestasikan dana dalam akun klien Perusahaan yang akan datang untuk tujuan peningkatan
profit dan memahami resiko kehilangan segalanya, dan yang kedua berencana untuk menerima investasi dari klien
lainnya dari Perusahaan mendatang.
1. Ketentuan dan definisi.
1. Perusahaan – Grup dari Perusahaan InstaForex, menyediakan platform trading Instatrader dan sistem pembayaran antara investor dan
trader, selanjutnya disebut dengan PAMM-system.
2. Trader – Klien Perusahaan, terdaftar dalam akun PAMM- system sebagai Trader dari manajemen terpercaya dengan tujuan atau
dengan maksud untuk menerima investasi ke akun trading mereka dan mengelolanya atas kepemilikan sendiri atau investor, yang
menginvestasikan dana melalui akun PAMM- system.
3. Investor – Klien Perusahaan, terdaftar dalam sistem akun PAMM sebagai investor dengan tujuan atau maksud untuk mengivestasi
dana dari akun mereka ke berbagai akun trader, yang terdaftar dalam akun PAMM- system .
4. Monitoring – halaman yang dikhususkan pada website resmi dari Perusahaan, menanamkan ringkasan mengenai daftar dari trader
yang terdaftar, link yang tersedia pada akses terbuka, dan dalam halaman PAMM dari kabinet trader.
2. Ketentuan umum.
1. Deskripsi dari akun PAMM- system. Akun PAMM- system menunjukkan paket software, dikembangkan dan dimiliki oleh
Perusahaan, yang memberikan realisasi teknik dan otomatisasi dari seluruh proses investasi dana antara akun trading didalam
Perusahaan. akun PAMM- system menjamin otomatisasi dari proses berikut:
1. Registrasi dalam sistem Investor;
2. Registrasi dalam sistem Trader;
3. Penarikan dana dari akun Investor untuk tujuan dari investasi dalam akun dari Trader terpilih;
4. Dana investasi dikreditkan ke akun Trader;
5. Kalkulasi dari seluruh saham Investor dan Trader dalam kerangka kerja di salah satu akun PAMM;
6. Pembayaran ke akun investor berdasarkan pada permintaan dalam jumlah yang dapat dibayarkan.;
7. Penarikan dana dari akun Trader berdasarkan pada permintaan dalam jumlah, yang diperbolehkan oleh tingkat dana saat ini;
8. Update informasi secara reguler mengenai akun PAMM Trader dengan seluruh detail yang ditunjukkan dalam kabinet
PAMM-Investor.
2. Realisasi teknis dari akun PAMM- system diberikan dalam kerangka kerja kabinet klien perusahaan dan segera berpengaruh setelah
pemilik dari akun trading dengan InstaForex Company menghubungkan ke layanan dari PAMM-Investor atau PAMM-Trader.
Informasi lengkap mengenai realisasi teknis dari PAMM- system terdapat di pasal 6 dari Perjanjian saat ini.
3. akun PAMM- system menggambarkan pemahaman dari resiko, terhubung dengan penyelesaian transaksi langsung pada pasar Forex
oleh Trader, dimana dana dari akun diinvestasikan, serta kemungkinan kekurangan teknis, terhubung dengan ketidaksempurnaan dari
platform trading pada software atau PAMM- system .
3. Hak dan kewajiban dari Perusahaan. Dalam kerangka kerja pada Perjanjian saat ini, Perusahaan melakukan hak dan kewajiban tambahan,
yang bertepatan dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam Client Agreement, diterima pada pembukaan akun trading. Seluruh
kewajiban, yang dijelaskan dalam artikel ini, dilakukan oleh Perusahaan dalam kondisi tanpa kekurangan teknis dari bagian server
Perusahaan.
1. Ketentuan dari proses investasi. Perusahaan menjalankan tanggung jawab untuk melaksanakan catatan operasi dari permintaan untuk
investasi dana dari akun PAMM-Investor kedalam akun PAMM-Trader dalam waktu satu jam setelah Trader menerima investasi.
2. Ketentuan dari catatan keuntungan dan kerugian diproses pada saham yang diinvestasikan. Setelah mengisi dana investasi ke akun
trader perusahaan mulai catatan rutin dari profit/rugi pada saham yang diinvestasikan dari PAMM-Investor. Data diperhitungkan
dengan cara bijaksana setiap jam dan tersedia pada kabinet PAMM-Investor, serta dalam kabinet PAMM-trader.
3. Jaminan dari pembayaran dana dari akun PAMM-Trader. Jika permintaan pembayaran dari kepemilikan hasil dari akun PAMMTrader ke akun PAMM-Investor diterima, Perusahaan mengeksekusi permintaan ini dalam satu jam. Jumlah yang dimiliki untuk
investor saat ini dari dana pembayaran dapat berbeda dari jumlah, yang ditampilkan dari urutan dana, ini juga termasuk dalam situasi
saat perhitungan dana selanjutnya pada akun PAMM-Trader menerima Stop Out atau kerugian seluruh dana.
4. Perlindungan dana pada PAMM-Investor dari penarikan oleh Trader. Dalam periode dana dari PAMM-Investor berada dalam akun
PAMM-Trader Perusahaan menjamin ketidakmungkinan penarikan oleh PAMM-Trader. Selain itu, PAMM-Trader tidak bisa menarik
bagian dana yang digunakan dalam transaksi.
5. Tugas dari data kontak.
1. Perusahaan memberikan ketersediaan dari data kontak PAMM-Trader (email, nomer telepon) pada akses terbuka di halaman
pemantauan akun mereka untuk tujuan tugas informasi lengkap. Informasi ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan
PAMM-Trader.
2. Perusahaan memberikan ketersediaan dari data kontak PAMM-Investor (e-mail, nomer telepon) hanya kepada PAMMTrader, dalam akun dimana PAMM-Investor meninvestasikan aset.
6. PAMM-Trader mengakui hak Perusahaan untuk membatalkan bagian dari seluruh profit yang diperoleh oleh PT melalui sistem
PAMM, jika menemukan pencemaran image Perusahaan melalui berbagai fasilitas komunikasi, seperti surel, hubungan dalam dengan
para investor, deskripsi PAMM-project pada halaman monitoring, dan di jaringan sosial.
7. Perusahaan berhak untuk mengubah berbagai informasi dari PAMM-project mengenai kebijakannya apabila penggunaan data yang
sengaja baik sebagian atau sepenuhnya bertepatan atau sesuai dengan data dari yang sebelumnya terdaftar pada PAMM-projects dan
dapat mengganggu PAMM-Investors. Dalam beberapa kasus pasal ini memungkinkan Perusahaan menghentikan aktivitas dari
PAMM-project.
4. Hak dan kewajiban dari PAMM-Investor. Klien yang diwakili oleh PAMM-Investor diberikan hak dan kewajiban dalam kerangka kerja dari
Perjanjian saat ini, sebagai tambahan pada hak dan kewajiban, dijelaskan dalam Client Offer Agreement, diterima pada pembukaan akun di

Perusahaan. Hak dari PAMM-Investor dilakukan dalam keadaan saat ini yang memungkinkan oleh software dan hardware PAMM- system
Perusahaan. Adanya kegagalan teknis atau program dalam sistem Perusahaan tidak bisa menjamin eksekusi pada seluruh hal PAMM-Investor.
1. Pengambilan resiko. PAMM-Investor menyatakan pemahaman dan persetujuan dengan peringatan resiko yang dijelaskan dalam pasal
8 dari Perjanjian ini. PAMM-Investor menegaskan bahwa peringatan resiko bisa berisi informasi tidak lengkap mengenai
kemungkinan resiko dan setuju dengan resiko lainnya, yang disebabkan oleh alasan mencukupi dari bagian Perusahaan atau pihak
ketiga.
2. Penerimaan dari fitur realisasi teknik PAMM-system. PAMM-Investor menerima seluruh fitur dari realisasi teknis PAMM-system,
yang dijelaskan dalam pasal 6 dari Perjanjian ini, dan resiko, terkait dengan hal tersebut.
3. Pengakuan status Perusahaan dalam kerangka kerja Perjanjian. PAMM-Investor setuju bahwa dalam kerangka kerja dari Perjanjian
saat ini Perusahaan adalah penyedia dari realisasi teknis dari layanan PAMM-account, tidak melakukan tanggung jawab atas profit
dan kerugian dari berbagai operasi trading, yang diselesaikan oleh akun PAMM-Trader.
4. Komunikasi dengan PAMM-Trader mengenai pengelolaan akun. PAMM-Investor berurusan dengan seluruh pertanyaan mengenai
pengelolaan akun PAMM-Trader secara langsung dengan pemilik, dengan menggunakan data kontak, dijelaskan dalam pasal 3,5 dari
Perjanjian, jika pengaturan dari akun PAMM-Trader tidak ditetapkan dalam PAMM-system.
5. Investasi dana dalam akun trading pada PAMM-Trader. PAMM-Investor bisa mengajukan permintaan untuk investasi dana dalam
akun trading dari PAMM-Trader terpilih dalam kabinet PAMM-Investor kapanpun. Eksekusi dari permintaan investasi untuk jaminan
investasi penerimaan oleh PAMM-Trader. Jumlah investasi dibebankan oleh akun PAMM-Investor ke PAMM-Trader segera setelah
PAMM-Trader menerima investasi. Investasi ditambahkan ke akun PAMM-Trader dalam waktu satu jam setelah permintaan investasi
diterima dari PAMM-Trader. Jumlah investasi oleh salah satu dari PAMM-Investor diberbagai akun PAMM-Trader tidak dibatasi.
6. Akses ke statistik akun PAMM-Trader. PAMM-Investor memiliki akses untuk update (dibawah kondisi umumnya -setiap jam)
statistik saldo, aset dan saham dari akkun PAMM Trader setiap saat. Informasi demikian bisa digunakan untuk membuat keputusan
mengenai pembayaran saham dari akun PAMM, namun tidak benar-benar aktual, karena memiliki penundaan sementara dalam
representasi pada kondisi normal tidak melebihi satu jam.
7. Pembayaran saham dari akun PAMM-Trader. PAMM-Investor setiap saat bisa mengajukan pembayaran saham dari akun PAMMTrader. Perhitungan saham dan pembayarannya memerlukan waktu satu jam setelah permintaan diajukan. Nilai aktual dari jumlah
yang dimiliki untuk PAMM-Investor bisa berbeda dari jumlah yang dilihat setiap saat hingga eksekusi akhir dari dana pembayaran
yang diinvestasi dari akun PAMM Trader.
5. Hak dan kewajiban dari PAMM-trader. Sebagai tambahan dari hak dan kewajiban berdasarkan dengan penawaran perjanjian klien, diterima
saat pembukaan akun Perusahaan, Klien diberikan hak dan tanggung jawab dalam batas Perjanjian ini. Hak dari PAMM-trader terpuaska,
pada jangkauan kondisi saat ini dari program dan support teknis pada PAMM-system dari Perusahaan. Jika terdapat kegagalan teknis atau
program dalam sistem Perusahaan tidak dapat menjamin kinerja dari seluruh hak PAMM- trader.
1. Penerimaan resiko. PAMM- trader memastikan bahwa mereka memahami dan mengakui notifikasi resiko, dinyatakan dalam pasal 8
dari perjanjian ini. PAMM-trader memastikan bahwa notifikasi resiko berisi informasi mengenai kemungkinan resiko dan setuju
dengan resiko lainnya yang disebabkan oleh alasan memadai dari Perusahaan atau sisi pihak ketiga. PAMM-trader mengakui
tanggung jawab atas kerugian miliknya dan dana PAMM-investors, jika terjadi kerugian pada akun trading.
2. Penerimaan dari fitur teknik dari PAMM-system. PAMM- trader menerima seluruh fitur dari implementasi teknis dari PAMM-system
yang dinyatakan dalam pasal 6 perjanjian ini, dan resiko terhubung dengan mereka.
3. Penerimaan status Perusahaan dalam batas Perjanjian ini. PAMM- trader setuju bahwa dalam batas Perjanjian ini Perusahaan adalah
penyedia dari implementasi teknik dari layanan akun PAMM, menolak tanggung jawab atas transaksi trading yang menguntungkan
atau tidak menguntungkan yang dilakukan pada akun PAMM-traders. Perusahaan bukanlah pelaku utama atau penerima dari berbagai
transaksi trading atau profit yang diperoleh oleh trader.
4. Komunikasi dengan PAMM-investor mengenai pengelolaan akun. PAMM- trader membahas seluruh pertanyaan mengenai
pengelolaan akun PAMM-trader secara langsung dengan PAMM-investor, dengan menggunakan informasi kontak yang diberikan
pada bagian 3.5. dari Perjanjian, jika pengaruran dari akun trading pada PAMM-trader tidak dibuat jelas dalam PAMM-system.
Dalam 72 jam PAMM-trader terpaksa harus memproses berbagai pertanyaan dari PAMM-investor, setiap saat dari dana tersisa yang
diinvestasikan pada akun PAMM-trader dan dalam 30 hari setelahnya.
5. Penempatan pemantauan. Pada saat registrasi ke PAMM-system, akun PAMM-trader secara otomatis ditambahkan kedalam sistem
pemantauan akun, bisa diakses di website resmi Perusahaan dan dalam Client cabinet. Pemantauan akun digunakan oleh PAMMinvestor untuk memilih PAMM-trader yang paling sesuai.
6. Penerimaan Investasi dari PAMM-investor.. Pada saat registrasi dalam PAMM- system PAMM- trader memperoleh kemungkinan
untuk menerima investasi dari PAMM-investor, yang bertujuan untuk menginvestasi dana. PAMM-trader memiliki hak untuk
menolak dana investasi setiap saat sebelum atau sesudah transfer ke akunnya. Seluruh transaksi dari simpanan dan penarikan investasi
pada/dari akun PAMM-trader dibuat berdasarkan peraturan dan perintah yang dinyatakan dalam bagian 6 dari Perjanjian ini.
7. Pengembalian dana investasi ke PAMM- investor. Pengembalian dana ke PAMM- investors terjadi di salah satu masalah berikut:
1. PAMM- trader memerintahkan pengembalian investasi ke PAMM- investor dengan menekan tombol pengembalian investasi
ke PAMM- investor di Client cabinet;
2. PAMM- investor memerintahkan pengembalian investasi ke akun dengan memilih pilihan yang sesuai di kabinet;
3. Perusahaan menetapkan pengembalian dana atas permintaan investor oleh kontrak dengan layanan support.
8. Pembayaran sebagian pada PAMM- trader. Ketika saat penerimaan investasi dari PAMM- investor ke akun PAMM- trader hingga
saat penarikan dana dari akun PAMM-trader untuk tujuan pengembalian dana ke akun PAMM- investor, profit pada akun, yang
dihitung berdasarkan pada sistem, yang dijelaskan pada bagian 6 dari Perjanjian ini, diperoleh.
6. Pengaturan teknis dari PAMM- system .
1. Pengaturan teknik dari PAMM- system termasuk penjelasan dari kerangka waktu dan jenis-jenis proseedur yang ditetapkan dalam
mode otomatis. Setiap peserta dari PAMM-project menerima kemungkinan kegagalan dalam beberapa proses yang dijelaskan dalam
pengaturan teknis apabila terdapat kerusakan peralatan teknis yang dimiliki Perusahaan atau masalah teknis lainnya.
2. Pengaturan teknis dari PAMM- system berisi penjelasa dari beberapa prosedur berikut:
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Registrasi dari PAMM-investor dan PAMM-trader dalam kabinet klien yang disediakan oleh Perusahaan;
Penyimpanan data kontak PAMM-investor dan PAMM-trader yang digunakan untuk berkomunikasi antara tiga pihak;
Eksekusi dari permintaan untuk investasi oleh PAMM-investor;
Persetujuan atau penolakan permintaan dari permintaan investasi oleh PAMM-trader;
Perhitungan dari saham PAMM-investor dan PAMM-trader di akun PAMM-trader pada saat pendanaan investasi dan poin
perhitungan lebih lanjut;
6. Eksekusi dari permintaan PAMM-investor untuk pengembalian pembayaran;
7. Pengembalian pembayaran dari saham PAMM-investor;
8. Pengembalian pembayaran dari bagian profit PAMM-trader setelah pembayaran kembali ke PAMM-investor;
9. Pendanaan akun investasi oleh PAMM-trader;
10. Eksekusi dari permintaan penarikan uang yang dilakukan oleh PAMM-trader;
11. Proses permintaan penarikan uang oleh PAMM-trader;
12. Perhitungan saham dan profit;
13. Menyediakan akses ke data statistik dalam bentuk pemantauan dan rincian akun yang tersedia untuk setiap PAMM-investor;
Registrasi dari PAMM- investor. PAMM- investor terdaftar saat perjanjian ini disetujui kedalam Client Cabinet yang diberikan oleh
perusahaan. Dalam proses registrasi informasi kontak dari PAMM- investor diperlukan (nomer telepon dan alamat email), yang
selanjutnya akan melalui PAMM- trader, dimana PAMM – investor bermaksud akan berinvestasi. Setelah registrasi data kontak bisa
diubah dengan waktu yang sesuai untuk PAMM- investor. Setelah PAMM- investor mendaftarkan PAMM- cabinet, yang berada
didalam Kabinet Perusahaan, dapat diakses ke PAMM- investor. Link dapat diakses ke PAMM- investor tepat setelah registrasi dalam
PAMM- system.
Registrasi dari PAMM- trader. PAMM- trader terdaftar ia telah menerima Perjanjian ini dalam Client Cabinet, yang diberikan oleh
Perusahaan, dalam proses registrasi informasi kontak dari PAMM- Trader diperlukan (nomer telepon dan alamat email, ID
messenger), yang selanjutnya akan diserahkan kepada PAMM-investors, yang akan berinvestasi dalam akun PAMM- trader. Setelah
registrasi data kontak bisa diubah dengan waktu yang sesuai untuk PAMM-trader. Selain informasi kontak, saat registrasi PAMMtrader mengatur ukuran profitnya, yang akan dikurangi dari berbagai profit, dikembalikan ke PAMM-investor. Setelah PAMM-trader
telah terdaftar, PAMM- cabinet yang berada di dalam Kabinet Perusahaan menjadi dapat diakses ke PAMM-trader. Link dapat di
akses ke PAMM- trader setelah registrasi dalam PAMM- system.
Aplikasi untuk investasi oleh PAMM- investor. Aplikasi untuk investasi dari PAMM- investor dibuat dalam PAMM- cabinet dengan
pilihan dari salah satu akun PAMM- trader yang digambarkan dalam pemantauan. Dana dikurangi dari akun PAMM – investor
setelah pengajuan untuk investasi.. Saat pengajuan untuk investasi oleh PAMM- trader disetujui, dana ditransfer ke akun PAMMtrader, dan PAMM- investor menjadi penerima dari bagian akun PAMM-trader, yang sebanding dengan investasinya dalam akun.
Jika aplikasi untuk investasi ditolak oleh PAMM- trader, dana dikembalikan ke akun PAMM-investor.
PAMM- trader melihat pengajuan baru untuk investasi dalam akun trading mereka dalam kabinet PAMM. Ia bisa menolak atau
mengkonfirmasi setiap pengajuan baru dengan memilih opsi yang sesuai dalam kabinetnya selama 72 jam mulai saat pengajuan
penerimaan investasi. Jika tidak terdapat berbagai tindakan dari pihak PAMM- trader terkait aplikasi yang diterima untuk investasi
pada akun trading dalam waktu 3 hari saat penerimaan, dana dikembalikan ke akun PAMM-investor.
Pada saat transaksi dari penyetoran atau penarikan dana ke/dari akun PAMM- trader, terdapat perhitungan ulang dari saham seluruh
PAMM-investor pada akun dan dari PAMM- trader . Perhitungan saham dihasilkan oleh pengurangan jumlah investasi dari setiap
PAMM-investor ke akun dan PAMM- trader, dan persentase dari saham dalam jumlah total dana pada akun. Pada basis saham ini
statistik dari profit pada setiap akun PAMM-investor dipertimbangkan lebih lanjut. Pembaruan informasi mengenai profit berbedabeda, contoh, dibuat sekali dalam satu periode waktu. Informasi yang dikumpulkan pada profit dan saham terbuka dan ditampilkan
dalan kabinet dari setiap akun PAMM- investor, dan juga dalam kabinet PAMM- trader.
Pengajuan pengembalian dana oleh PAMM-investor. Registrasi dari permintaan untuk pengembalian dana oleh PAMM-investor
dibuat dengan memilih pilihan yang sesuai dalam kabinet PAMM- investor. Pengembalian dana ditransfer selama beberapa periode
waktu, yang berlangsung hingga 2 jam dibawah kondisi normal.. Investor menyetujui bahwa profit atau kerugian pada saat
pengembalian saham dalam akun PAMM, mungkin berbeda dari data yang terlihat dalam statistik PAMM pada saat registrasi
pengajuan.
Pengembalian dari saham PAMM- investor. Pengembalian dari saham PAMM- investor dibuat dari pengurangan dana, setara pada
saham mutlak dari PAMM- investor dalam akun PAMM- trader, dan transfer dari dana tersebut ke akun PAMM-investor. Transaksi
ini mendahului transaksi dari pembayaran pada pembagian profit PAMM- trader.
Pengembalian dari pembagian profit PAMM- trader setelah pengembalian dari saham PAMM- investor. Pengembalian dari
pembagian profit pada PAMM- trader setelah pengembalian dari saham PAMM- investor dihasilkan setelah transfer darijumlah
PAMM- investor pada akun tradingnya. Untuk perhitungan dari pembagian profit, tingkat profit PAMM-trader, diterima antara saat
dana ditransfer oleh PAMM-investor ke akun PAMM-trader dan pada saat pengurangan investasi dari akun PAMM- trader dan saham
proporsional dari PAMM-investor, digunakan. Perhitungan dari profit PAMM- trader yang dihasilkan hanya jika antara saat transfer
dari dana PAMM-investor ke akun PAMM- trader dan pada saat pengurangan investasi dari akun PAMM- trader, profit dihitung
seperti yang dijelaskan dalam poin 6,13 pada bagian ini, diterima.
Deposisi pada akun investasi oleh PAMM- trader. Deposisi pada akun investasi oleh PAMM- trader dibuat oleh prosedur standar
pada deposisi akun trading dalam bagian yang aman dari website resmi Perusahaan. Dana ditransfer ke akun PAMM-trader beberapa
periode waktu setelah diterima oleh Perusahaan. Sebagai hasil PAMM- trader meningkatkan saham mereka kedalam akun trading,
jika terdapat dana PAMM -investor.
Pengajuan penarikan oleh PAMM- trader. Registrasi dari pengajuan penarikan oleh PAMM- trader dibuat dalam bagian yang aman
pada website resmi Perusahaan. Saat registrasi penarikan PAMM- trader tidak menunjukkan jumlah penarikan, namun persentase
pembagian dari dana yang tersedia di akun, yang tidak terlibat dalam transaksi. Bahkan mendaftar aplikasi untuk penarikan dari 100%
pada dana PAMM- trader yang tersedia, tidak seluruh dana akan ditarik dari akun PAMM- trader, jika terdapat transaksi terbuka pada
pasar, hanya bagian bebas dari transaksi yang tersedia pada PAMM- trader.

13. Memproses permintaan PAMM- trader untuk penarikan. Dana dikurangi dari akun PAMM- trader selama beberapa periode waktu
setelah permintaan. Hasil pada penarikan dana dari akun trading, PAMM- trader mengurangi saham di akun trading, jika terdapat
dana dari PAMM- investor pada akun.
14. Perhitungan saham dan profit.
1. Saham dan profit pada akun PAMM dihitung untuk setiap PAMM investor dan PAMM trader. Perhitungan dimulai saat:
1. Sebuah investasi dikreditkan ke akun trading;
2. Sebuah investasi ditarik dari akun;
3. PAMM trader mendepositkan uang ke atau menariknya dari akun PAMM;
4. Akun PAMM dikreditkan dengan potongan harga.
2. Saham dan profit dihitung sehubungan dengan:
1. PAMM investor baru;
2. Penarikan dari saham yang dilakukan oleh PAMM investor aktif;
3. Keuntungan dan kerugian dalam akun;
4. Potongan harga dikreditkan ke akun PAMM. Seluruh perhitungan yang dihasilkan dengan menggunakan nilai
Ekuitas tapi bukan pada Saldo akun. Rumus yang digunakan untuk perhitungan adalah rahasa komersial Perusahaan,
namun, perhitungan selalu dibuat berdasarkan pada profit dan kerugian sesungguhnya pada akun trading, dan
menjamin ketepatan dari seluruh perhitungan pada kondisi normal (tidak adanya kesalahan teknis dari sisi
Perusahaan).
15. Memberikan akses ke data statistik dari PAMM-system. Data statistik dari PAMM-system terdiri dari:
1. Memantau akun yang berada pada kabinet trader yang diberikan oleh Perusahaan. Pantulan pengawasan mungkin akan
ditampilkan pada website resmi Perusahaan atau pada website partner resmi;
2. Informasi mengenai saldo dan ekuitas yang diterima selama perhitungan data terakhir dari akun PAMM- trader;
3. Informasi mengenai catatan investasi dan investasi saat ini yang dihasilkan oleh akun PAMM- trader.. Akses ke statistik yang
diberikan oleh Perusahaan dengan tujuan kendali transparan untuk akun PAMM- trader, namun realisasi teknis terkadang
mengalami penundaan dalam memperbarui statistik yang tidak melebihi kerangka waktu yang memadai (sebagai aturan, tidak
lebih dari 1-2 jam).
7. Penggunaan bonus dari akun PAMM
1. Dalam hal menginvestais bonus uang, jumlah uamh doombesyasikan masih dihitung sebagai bonus dana pada akun PAMM investor
(terlepas dari saldo akun PAMM investor dan kerugian seluruh atau sebagian dari dana investasi pada akun PAMM trader).
2. Apabila PAMM Investor mengalami stop-loss pada akunnya dan telah menarik uangnya dari akun tersebut, bagian dari dana bonus
yang telah diinvestasi sebelum stop out, harus dibatalkan.
3. Apabila volume total dari bonus yang didepositkan ke akun PAMM Investor untuk sebuah investasi melebihi 30% dari volume total
dari aset real bebas di akun setelah investasi, bagian dari bonus sama dengan perbedaan antara volume ini harus dibatalkan (volume
total dari bonus yang didepositkan harus dihitung tidak termasuk jumlah bonus yang dibatalkan).
4. PAMM Investor tidak seharusnya menjadikan dasar trading semata-mata karena bonus dana yang ada di akunnya setelah ia
berinvestasi pada akun PAMM Trader.
5. Bonus dapat ditarik dari akun PAMM setelah trader telah menutup posisi dengan volume total berbanding terbalik dengan rata-rata
saham trader pada akun ini karena telah terdaftar.Dengan memberikan syarat dan ketentuan yang spesifik terkait dengan akun
PAMM, mungkin akan ada perbedaan antara statistik pada bonus dan volume real dari trading eksekusi yang diperlukan untuk
menarik bonus. Untuk menarik bonus dari akun trading, harap ajukan aplikasi ke bonuses@instaforex.com.
6. Jika, pada investasi, volume total dari seluruh bonus, termasuk yang dibatalkan, melebihi 55% dari total margin bebas ada akun
PAMM Investor setelah investasi, akun yang dikreditkan dengan 55% bonus memiliki yang perbedaan dibatalkan.
7. Untuk akun yang memiliki bonus 55%, investasi dalam PAMM dibatasi hingga 50% dari jumlah total dari keseluruhan bonus yang
diterima. Apabila batas ini dilanggar, bonus yang melebihi 55% dari saldo harus dibatalkan.
8. Notifikasi resiko
1. Dengan registrasi mereka, PAMM-trader dan PAMM-investor sepenuhnya menerima notifikasi resiko ini, yang meliputi prinsip
situasi penuh masalah..
2. PAMM-investor sepenuhnya memahami kemungkinan kehilangan dana keseluruhan akibat transaksi PAMM-trader yang tidak
berhasil.
3. PAMM- investor memahami sepenuhnya, bahwa informasi yang terdapat pada statistik PAMM-system yang tertulis dalam 6,14 dari
perjanjian ini, mungkin akan berbeda dari yang sesungguhnya, khususnya, PAMM- trader mungkin mengalami kerugian dari
sebagian besar deposit saat ini, saat statistik masih menampilkan informasi yang lewat dari masa berlaku. Keterlambatan dalam
menampilkan dana dan saldo, dan beberapa informasi lain mengenai akun PAMM- trader adalah fitur teknis dari PAMM-system dan
dalam kondisi normal tidak melebihi 1-2 jam.
4. PAMM-investor menyadari resiko yang terkait dengan situasi, saat order untuk pengembalian dari investasi dihasilkan saat tampilan
statistik yang lewat dari batas waktu, dan data real mungkin berbeda dari salah satu pada saat pengembalian investasi dan perhitungan
saham dari akun PAMM-trader dibayarkan ke PAMM-investor.
5. PAMM-trader dan PAMM-investor sepenuhnya setuju pada resiko, terhubung dengan proses keterlambatan pemeriksaan oleh
PAMM-system, dimana dalam kondisi normal diproses secara otomatis dalam 1-2 jam. Apabila terdapat masalah teknis dari pihak
Perusahaan, proses yang tepat waktu dari permintaan berikut, seperti transfer atau refund investasi, dan juga update statistik, tidak
terjamin. PAMM- trader dan PAMM- investor menerima tanggung jawab resiko, terhubung dengan proses pemeriksaan yang
terlambat oleh PAMM-system, yang disebabkan oleh masalah teknis dari pihak Perusahaan dan mengakibatkan kerugian salah satu
pihak.
9. Pertimbangan Klaim dan komplain pada Perusahaan.
1. PAMM-trader dan PAMM-investor melakukan pertimbangan seluruh klaim mengenai kualitas teknis dari PAMM- system yang
bekerja dengan korespondensi bersama Perusahaan, tanpa kemungkinan pengungkapan informasi yang membatalkan percobaan.

2. Perusahaan menyanggupi untuk mempertimbangkan segala komplain dan klaim hanya pada masalah kerha PAMM-system (namun
bukan pada profitabilitas atau non-profitabilitas dari trading PAMM-system) dalam 30 hari terhitung sejak menerima komplain dan
klaim tersebut.
3. Seluruh komplain dan klaim yang diterima dipertimbangkan berdasarkan pada Perjanjian ini dan norma yang bisa diterima, saat aspek
kerja tidak secara akurat dijelaskan dalam Perjanjian ini.
10. Bahasa.
1. Bahasa dari Perjanjian ini adalah Bahasa Inggris.
2. Untuk kenyamanan Klien, Perusahaan bisa memberikan versi Perjanjian dalam bahasa selain Bahasa Inggris. Versi terjemahan dari
Perjanjian hanya karakter yang informatif .
3. Jika varian pembaca dari versi terjemahan dan Perjanjian saat ini dalam bahasa Inggris, Perjanjian dalam bahasa Inggris dianggap
sebagai standar acuan sebelumnya.

