Perjanjian Penggunaan Akun Trading Bebas Swap
1. Dokumen ini (Perjanjian Penggunaan Akun Trading Bebas Swap, selanjutnya disebut Perjanjian) mengatur syarat dan ketentuan penggunaan
akun trading bebas swap. Ini merupakan tambahan dari Perjanjian Penawaran Umum tentang penyediaan layanan. Perjanjian ini dianggap
berlaku sejak saat mengubah akun trading Klien menjadi jenis akun bebas swap.
2. Akun-akun trading diubah menjadi jenis akun bebas swap oleh Departemen Hubungan Pelanggan InstaForex (selanjutnya disebut sebagai
Perusahaan) atas persetujuan Pelanggan, yang mengisi formulir permohonan layanan ini. Perusahaan berhak menolak permohonan Pelanggan
tanpa menjelaskan alasannya.
3. Layanan bebas swap ini berlaku untuk semua operasi trading Klien, kecuali:
1. yang dilakukan dengan instrumen USD/HKD, EUR/RUR dan USD/RUR, yang swap-nya dibebankan secara reguler di semua akun;
2. Transaksi dengan setiap instrumen dari kelompok aset berikut: "CFD pada saham", "Cryptocurrency", jika posisi buka dipertahankan
oleh dana yang dipinjam dari perusahaan dan bukan dari dana pribadi klien.
4. Semua akun trading jenis bebas swap menyiratkan tidak ada pembebanan semua bentuk bunga: saat rollover malam – operasi swap.
5. Pelanggan berhak meminta mengubah sub-akun mereka menjadi jenis akun biasa setiap saat. Jika dilakukan permintaan berulang untuk
mengganti ke jenis akun bebas swap, Perusahaan berhak meminta alasan atas tindakan Pelanggan ini.
6. Pelanggan tidak dapat meminta pembayaran sejumlah swap yang telah hilang sebagai akibat dari penggantian sub-akun Pelanggan menjadi
akun jenis bebas swap selama periode waktu ketika sub-akun masih akun bebas swap.
7. Jika terdekteksi pelanggaran, Perusahaan berhak menghentikan layanan bebas swap di akun Pelanggan dan menagih jumlah swap untuk
periode waktu ketika akun tersebut bebas swap.
8. Perjanjian ini merupakan tambahan dari perjanjian utama Perusahaan tentang penyediaan layanan dan dianggap sebagai prioritas yang lebih
tinggi jika terjadi perbedaan dengan perjanjian utama sehubungan dengan syarat trading.
9. Perjanjian dianggap dihentikan sejak menerima permohonan Pelanggan oleh Departemen Hubungan Pelanggan Perusahaan untuk
membatalkan layanan bebas swap.
10. Layanan Bebas Swap hanya tersedia untuk akun yang tidak terdaftar di program afiliasi.
11. Kesimpulan Perjanjian ini diakui oleh para pihak sebagai titik di mana Perjanjian Penawaran Umum utama disepakati.

