
Syarat dan Ketentuan - Bonus Kredit 50% 

 

M4Markets, selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, mengundang para trader untuk berpartisipasi 

dalam "Bonus Kredit 50%" ("selanjutnya disebut "Promosi") dengan tunduk pada syarat dan 

ketentuan yang tercantum di sini. 

 

Promosi tersedia untuk semua klien kecuali akun MAM/PAMM asalkan mereka memenuhi syarat 

untuk berpartisipasi dalam Promosi dengan tunduk pada kriteria kelayakan Perusahaan 

sebagaimana ditunjukkan dalam Perjanjian Layanan Klien dan persyaratan ini. 

 

Promosi tersedia untuk semua klien kecuali akun MAM/PAMM asalkan mereka memenuhi syarat 

untuk berpartisipasi dalam Promosi dengan tunduk pada kriteria kelayakan Perusahaan 

sebagaimana ditunjukkan dalam Perjanjian Layanan Klien dan persyaratan ini. 

 

Persyaratan promosi: 

 

1. Hanya berlaku untuk klien terverifikasi perdagangan M4Market pada platform perdagangan MT4 / 

/ MT5. 

  

2. Klien dari Cina dan Eropa tidak dapat mengikuti dari promosi ini. 

  

3. Promosi ini menawarkan setiap klien yang terverifikasi kesempatan untuk mendapatkan hingga $ 

10.000 sebagai bonus kredit. Bonus akan diberikan sebagai bonus kredit 50% dengan setiap setoran. 

Bonus akumulasi dapat mencapai $ 10.000 pada tingkat klien dan tidak dihitung per akun 

perdagangan. Setiap penyalahgunaan untuk memiliki banyak profil untuk memiliki promosi ini 

dianggap sebagai penyalahgunaan perdagangan. 

  

4. Klien dapat memiliki hingga tiga akun bonus MT4/MT5 asalkan setiap akun adalah jenis akun yang 

berbeda (mis. Satu akun standar bonus MT4/5, satu akun bonus bonus MT4/MT5 dan satu akun 

premium bonus MT4/MT5) dan bahwa persyaratan setoran terpenuhi. 

  

5. Dengan berpartisipasi dalam promosi, klien mengakui bahwa dia telah membaca dan setuju untuk 

terikat oleh syarat dan ketentuan ini serta pada perjanjian layanan klien. 

  

6. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi, klien baru perlu mengisi formulir pendaftaran M4Market, 

mengisi profil ekonomi mereka dan mengunggah dokumen yang diperlukan di portal klien untuk 

memverifikasi profil mereka. Setelah profil mereka disetujui, klien dapat menavigasi ke portal klien 



mereka, pilih "Open Live Account" di bawah tab Akun dan pilih tipe akun bonus MT4/MT5 dari 

preferensi mereka. Bonus kredit 50% akan dikreditkan ke akun mereka secara otomatis setelah 

setoran pertama mereka. 

  

7. Klien yang ada perlu membuka akun perdagangan bonus MT4/MT5 baru langsung dari portal klien 

mereka dan membuat setoran baru di akun baru atau mentransfer dana yang diperlukan dari suatu 

  

akun yang ada. Bonus kredit 50% mereka kemudian akan dikreditkan ke akun mereka secara 

otomatis jika ada setoran baru. 

  

8. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas pemberhentian atau konsekuensi lain yang 

menghasilkan pembatalan bonus dan/atau pemindahan. 

  

9. Jika ekuitas Anda sama dengan kredit maka bonus akan langsung dibatalkan. Misalnya, jika 

setoran awal Anda adalah $ 1.000 dan bonus yang diberikan adalah $ 500, menaikkan ekuitas akun 

Anda menjadi $ 1.500, level stop-out akan menjadi $ 500 jika Anda kalah. Oleh karena itu, Anda akan 

mencapai bonus awal yang telah dikreditkan ke akun Anda dan bonus akan secara otomatis dihapus 

dari akun Anda. 

  

10. Setoran minimum untuk promosi adalah $ 50 dan bonus maksimum yang diberikan kepada 

setiap klien akan menjadi 10000 USD / 10000 EUR / 10000 GBP / 1000000 JPY. 

  

11. Dana internal yang ditransfer antara akun perdagangan dalam perusahaan dianggap sebagai 

penarikan, oleh karena itu bonus akan dihapus jika jumlah yang ditransfer dari akun bonus kredit 

50% berasal dari saldo asli yang diberikan bonus masing -masing. Untuk transfer internal antara akun 

bonus, perhatikan bahwa bonus akan ditransfer secara proporsional berdasarkan jumlah yang 

ditransfer. 

  

12. Bonus dibuat dapat ditarik setelah 1 lot fx/logam telah diperdagangkan. 

  

· Perdagangan klien pada akun standar akan memiliki 2 unit mata uang yang dikurangkan dari bonus 

kredit dan ditambahkan ke saldo mereka untuk setiap lot yang diperdagangkan. 

  

· Klien yang berdagang dengan spread mentah dan akun premium akan memiliki 1 unit mata uang 

yang dikurangi dari bonus kredit dan ditambahkan ke saldo mereka untuk setiap lot yang 

diperdagangkan 

  



· Setiap perdagangan harus dibuka selama minimal 3 menit agar klien memenuhi syarat untuk 

pembaruan bonus kredit 

  

13. Jika perusahaan mencurigai bahwa seorang peserta telah menyalahgunakan aturan promosi 

dan/atau telah diidentifikasi telah terlibat dalam perilaku perdagangan yang kasar dengan cara apa 

pun, maka Perusahaan berhak setiap saat dan atas kebijakannya sendiri untuk segera mengecualikan 

segera untuk segera dikecualikan untuk segera dikecualikan untuk segera dikecualikan untuk segera 

dikecualikan untuk segera dikecualikan segera segera untuk segera dikecualikan segera segera 

segera Peserta dari promosi dan mengambil tindakan tambahan tergantung pada penyalahgunaan. 

  

14. Perusahaan akan berhak (daftar tidak lengkap): 

  

sebuah. menyangkal, menahan, atau menarik diri dari peserta itu bonus kredit dan keuntungan apa 

pun yang dihasilkan dari perilaku perdagangan yang kasar*. 

  

15. Perusahaan berhak untuk memodifikasi atau membatalkan promosi kapan saja dan atas 

kebijakannya sendiri atau menghentikan promosi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

  

16. M4market adalah nama dagang Trinota Markets (Global) terbatas perusahaan yang diatur 

sebagai dealer sekuritas oleh Otoritas Jasa Keuangan Seychelles dengan nomor lisensi SD035. 

  

17. Promosi ini hanya terbuka untuk individu yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki 

pemahaman yang kuat tentang perdagangan FX dan CFD. 

  

*Untuk tujuan Klausul 14.a di atas, perilaku kasar dipertimbangkan (daftar tidak lengkap): 

  

· Beberapa pendaftaran dari alamat IP yang sama 

  

· Kegiatan perdagangan yang dapat dihitung sebagai penipuan, manipulasi atau upaya untuk 

mendapatkan keuntungan bebas risiko 

  

· Kegagalan oleh klien untuk memenuhi permintaan tertentu oleh Perusahaan yang terkait dengan 

promosi dalam tenggat waktu yang ditentukan yang disediakan dalam korespondensi dengan 

perusahaan 

  



- Partisipasi untuk promosi pihak ketiga atas nama IB tanpa otorisasi atau hak yang tepat untuk 

bertindak 

· Perdagangan dimasukkan atau keluar dengan latensi 

 

 

 


