
 
 

 

Syarat dan Ketentuan - Bonus Kredit 50% 

M4Markets, selanjutnya disebut Perusahaan, mengundang trader untuk berpartisipasi dalam promosi 

“Bonus Kredit 50%” (selanjutnya disebut "Promosi") dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini. 

 

Promosi ini tersedia untuk seluruh klien dan IB, tidak termasuk akun MAM/PAMM, yang memenuhi 

syarat untuk berpartisipasi dalam Promosi ini sesuai kriteria kelayaksertaan yang tercantum dalam 

Perjanjian Layanan Klien dan ketentuan ini.  

 

Untuk berpartisipasi dalam Promosi, peserta harus sudah menyelesaikan langkah pembukaan akun 

bersama Perusahaan, uji tuntas klien, dan prosedur KYC, dan telah mengaktifkan akun.  

 

Ketentuan Promosi: 

1. Hanya berlaku untuk klien terverifikasi M4Markets yang trading menggunakan platform MT5.  

2. Promosi ini menawarkan peluang kepada setiap klien terverifikasi untuk menghasilkan bonus 

kredit hingga $5.000. Bonus akan diberikan sebagai bonus kredit 50% atas setiap deposit. 

Bonus terakumulasi dapat mencapai $5.000 pada level klien, dan tidak dihitung per akun 

trading. Pelanggaran dengan memiliki lebih dari satu profil untuk memanfaatkan promosi ini 

dianggap sebagai Perilaku Penyalahgunaan Trading.  

3. Klien dari Tiongkok dan negara Eropa tidak dapat mengikuti promosi ini. 

4. Klien bisa memiliki hingga tiga Akun Bonus MT5 asalkan tipe setiap akun tidak sama (misalnya, 

satu akun Standard Bonus MT5, satu akun VIP Bonus MT5, dan satu Akun Elite Bonus MT5) dan 

memenuhi semua persyaratan deposit.  

5. Dengan berpartisipasi dalam Promosi, klien menyatakan telah membaca dan setuju untuk 

terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini dan Perjanjian Layanan Klien. 

6. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi, klien baru harus melengkapi formulir registrasi 

M4Markets, melengkapi profil Ekonomi Klien, dan mengunggah dokumen yang diminta di 

Portal Klien untuk menyelesaikan proses verifikasi profil. Setelah profil disetujui, Klien dapat 

membuka Portal Klien dan memilih "Buka Akun Live" pada tab Akun. Setelah itu, pilih tipe Akun 

Bonus MT5 yang diinginkan. Bonus kredit 50% akan dimasukkan ke akun Klien secara otomatis 

setelah deposit pertama. 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

7. Klien lama harus membuka Akun Trading Bonus MT5 baru secara langsung dari Portal Klien dan 

membuat deposit baru di akun baru atau mentransfer dana yang diperlukan dari akun yang 

sudah ada. Bonus kredit 50% akan dimasukkan ke akun Klien secara otomatis apabila Klien 

membuat deposit baru.    

8. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas stop-out atau konsekuensi apa pun yang terjadi 

karena pembatalan dan/atau penghapusan Bonus. 

9. Level stop-out adalah jumlah bonus dan ekuitas akun tidak boleh turun lebih rendah dari bonus 

yang telah diberikan. Contohnya, apabila deposit awal Anda sebesar $1.000 dan bonus yang 

diberikan adalah $500 sehingga ekuitas akun Anda menjadi $1.500, level stop-out Anda adalah 

$50 ketika Anda merugi. Pada saat itu, Anda mencapai level bonus yang telah dikreditkan ke 

akun Anda, dan bonus akan otomatis dihapuskan dari akun Anda. 

10. Deposit minimum Promosi adalah $50 dan bonus maksimum yang diberikan kepada setiap 

klien adalah 5.000 USD / 5.000 EUR / 5.000 GBP / 500.000 JPY.  

11. Tidak ada batas profit yang bisa dicapai klien.  

12. Contoh berikut menggambarkan ketentuan promosi: 

Contoh 1:  

Deposit: $1.000 

Kredit: $500 

Profit dan Rugi: -$750 

Tersedia untuk ditarik: $1.000-$750= $250 

 

Contoh 2:  

Deposit: $1.000 

Kredit: $500 

Profit dan Rugi: $10.000 

Tersedia untuk ditarik: $11.000 

13. Dana internal yang ditransfer antar-Akun trading dalam Perusahaan dianggap sebagai 

penarikan dana. Jadi, bonus akan dihapuskan bila dana yang ditransfer keluar dari akun Bonus 

Kredit 50% diambil dari saldo awal yang mendapatkan bonus. Untuk transfer internal antar-

Akun Bonus, harap diketahui bahwa bonus akan ditransfer secara proporsional berdasarkan 

nominal yang ditransfer.  



 
 

 

14. Apabila Perusahaan mencurigai bahwa peserta menyalahgunakan ketentuan Promosi 

dan/atau diketahui melakukan perilaku trading yang melanggar dengan cara apa pun, 

Perusahaan berhak untuk langsung mendiskualifikasi peserta dari Promosi ini kapan saja dan 

atas kewenangannya sendiri, dan mengambil langkah tindak lanjut bergantung pada 

pelanggaran yang dilakukan.  

15. Perusahaan berhak untuk (termasuk namun tidak terbatas pada): 

a. menolak, menangguhkan, atau menarik kembali kredit bonus atau profit apa pun dari 

peserta apabila kredit bonus didapatkan dari perilaku trading yang melanggar*. 

16. Perusahaan berhak mengubah atau membatalkan Promosi kapan saja dan atas kewenangan 

mutlak Perusahaan, atau menghentikan Promosi ini kapan saja tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. 

17. M4Markets adalah nama dagang milik Trinota Markets (Global) Limited, Perusahaan yang 

diawasi sebagai Dealer Sekuritas oleh Financial Services Authority of Seychelles (Otoritas Jasa 

Keuangan Seychelles) dengan nomor lisensi SD035. 

18. Promosi ini hanya tersedia untuk individu yang berusia setidaknya 18 tahun dan memahami 

perdagangan FX dan CFD dengan baik. 

 

 

*Dalam konteks klausul 15.a di atas, perilaku yang melanggar antara lain (termasuk namun tidak 

terbatas pada): 

• Lebih dari satu registrasi dari alamat IP yang sama 

• Aktivitas trading yang dapat dianggap sebagai penipuan, manipulasi, atau upaya untuk 

mendapatkan profit tanpa risiko 

• Kegagalan klien memenuhi permintaan tertentu oleh Perusahaan terkait Promosi dalam 

tenggat yang ditentukan dalam korespondensi bersama Perusahaan 

• Partisipasi oleh pihak ketiga atas nama IB dalam Promosi tanpa pemberian izin atau kuasa 

yang sah 

• Trade dibuka dan ditutup dengan latensi 

Hedging posisi terbuka dalam kurang dari 2 menit 


