Promo tidak berlaku untuk akun MT5.
1. Setiap klien berhak menerima bonus 30% dari jumlah dana yang didepositkan ke akun trading InstaForex. Bonus selamat datang 30% untuk
pengisian akun akan diberikan dalam waktu satu minggu sejak pengisian akun. Bonus hanya dapat diberikan untuk dana yang ada dalam akun
saat mengajukan bonus.
2. Bonus 30% tidak dapat diberikan kepada akun yang telah mendapatkan bonus jenis lain. Untuk mendapatkan Bonus 30%, klien harus
membuka akun yang baru. Jumlah akun untuk Bonus 30% untuk tiap klien tidak terbatas.
3. Klien berhak mendapatkan bonus 30% setiap melakukan pengisian deposit ke akun tradingnya. Jumlah dana pada akun setara dengan selisih
antara deposit dan penarikan.
4. Klien setuju bahwa penarikan dana yang menyebabkan jumlah total dari seluruh dana bonus (bonus yang diterima dikurangi bonus yang
dibatalkan) yang melampaui 30% dari margin bebas pada akun trading maka sebagian bonus akan dibatalkan setara dengan selisih antara
nilai ini. Untuk menghindari pembatakan bonus yang melewati jumlah pembatalan, harap menghindari penarikan jika jumlah seluruh bonus
di akun melampaui nilai yang dibolehkan dalam bonus selamat datang untuk margin bebas saat ini pada akun trading setelah penarikan.
5. Identifikasi informasi tidak diperlukan saat mengajukan Bonus 30%. Namun, InstaForex berhak meminta dokumen identifikasi untuk
kepentingan perusahaan.
6. Bonus 30% dapat ditarik hanya setelah trading beli atau jual selesai dilakukan. Volume total trading harus setara dengan X*3 lot InstaForex,
dimana X adalah volume total bonus yang diterima (volume total seluruh bonus termasuk yang dibatalkan atau bonus yang hilang sebagian).
Untuk akun dalam RUR, volume trading dihitung berdasarkan rumus X*3/50 (lot InstaForex). Untuk akun yang dibuka dalam EUR, rumus
sebagai berikut: X*3*1.1 (lot InstaForex). Bonus hanya dapat ditarik secara utuh, penarikan bonus sebagian tidak dapat dilakukan. Untuk
menarik uang bonue dari akun trading, trader harus mengirimkan permintaan ke bonuses@instaforex.com. Jumlah bonus harus utuh tersedia
dalam akun trading saat seorang manajer perusahaan mempertimbangkan permintaan penarikan. InstaForex berhak menolak permintaan
penarikan bonus tanpa menjelaskan alasannya. *
7. Profit yang dihasilkan dari bonus dapat ditarik tanpa batasan apapun jika seluruh ketentuan dalam perjanjian saat ini dipenuhi.
8. InstaForex berhak membatalkan bonus 30% tanpa peringatan terlebih dahulu, oleh karena itu kami menyarankan anda untuk tidak
menggunakan uang bonus dalam mengkalkulasi profit dalam strategi trading anda. InstaForex tidak bertanggung jawab jika ada konsekuensi
dari pembatalan bonus, termasuk Stop Out, karena bonus masih menjadi milik InstaForex hingga trader menggunakannya dengan membuka
trading dari volume total yang ditentukan dalam item 6 di Perjanjian saat ini. **
9. Jika nilai bonus melewati USD 2000 dan lebih dari 10% trading dilakukan dengan market lot kurang dari 0,01 (0,1 InstaForex lot, dimana 1
poin setara dengan USD 0,10), bonus dapat diturunkan menjadi USD 1000. Jika nilai bonus melewati USD 10000 dan lebos dari 10% trading
dilakukan dengan market lot kurang dari 0,1 (1 lot InstaForex, dimana USD 1 untuk 1 poin), bonus dapat diturunkan menjadi USD 3000.
10. Klien setuju bahwa InstaForex dapat membatalkan bonus dan mengubah profit yang dihasilkan dari bonus, dengan jumlah setara dengan
jumlah bonus, jika terdeteksi melanggar program bonus jika profit setara dengan deposit di akun tanpa peringatan awal atau menjelaskan
alasannya. Klien mengakui adanya potensi salah memahami paragraf ini.
11. Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk menghitung dan mendistribusikan laba yang diterima dengan menggunakan dana bonus
sejak saat pendaftaran akun trading, atau sejak saat mengkreditkan dana bonus ke akun, sesuai dengan dana riil klien dan dana bonus di akun.
Dengan ini, bagian dari keuntungan yang sebanding dengan jumlah bonus dapat dibatasi untuk penarikan dari akun trading hingga bagian
bonus ini dikerjakan sesuai dengan aturan yang serupa dengan ketentuan bonus yang berlaku, yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
12. 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.
13. Perusahaan berhak mengganti atau mengubah syarat promo tanpa pemberitahuan sebelumnya.
14. Bonus 30% hanya dikhususkan untuk trading Forex, jadi saat menggunakan bonus untuk trading kriptokurensi dan CFD untuk saham, maka
akan dibatalkan.
15. Bahasa resmi yang digunakan dalam perjanjian adalah bahasa Inggris. Jika terdapat berbagai versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa
Inggris, maka Perjanjian dalam bahasa Inggris dianggap sebagai standar referensi sebelumnya.

* Jika, sebagai tambahan dari Welcome Bonus 30%, akun memiliki bonus lain yang perlu diselesaikan, dan juga jika klausa 11 diterapkan pada akun,
seluruh bonus sedang diproses secara total.
** Poin ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem tambahan bonus, namun tidak seluruh akun, yang dibatalkan bonusnya, dinyatakan
melanggar peraturan, karena dalam beberapa kasus sulit untuk menentukan adanya pelanggaran peraturan dengan jelas. Kemungkinan kesalahan
pembatalan bonus dalam upaya melawan penyalahgunaan sistem tambahan bonus tidak lebih dari 10%.

