
Terma dan Syarat - Bonus Kredit 50%. 

 

M4Markets, adalah Syarikat yang mempelawa pedagang untuk mengambil bahagian dalam "Bonus 

Kredit 50%" ("dikenali sebagai "Promosi") tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di sini. 

 

Promosi ini adalah untuk semua pelanggan tidak termasuk akaun MAM/PAMM dengan syarat 

mereka layak untuk mengambil bahagian dalam Promosi tertakluk kepada kriteria kelayakan Syarikat 

seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Perkhidmatan Pelanggan dan syarat-syarat ini. 

 

Untuk mengambil bahagian dalam Promosi, peserta sepatutnya telah melengkapkan langkah-

langkah yang diperlukan untuk membuka akaun dengan Syarikat, pelanggan juga perlu mengetahui 

prosedur pelanggan anda telah selesai dan akaun tersebut diaktifkan. 

 

Syarat-syarat Promosi: 

 

1. Hanya terpakai kepada pelanggan yang disahkan oleh M4Markets pada platform dagangan MT4/ 

/MT5. 

 

2. Pelanggan dari China dan Eropah dikecualikan daripada promosi ini. 

 

3. Promosi ini menawarkan setiap pelanggan yang disahkan peluang untuk memperoleh sehingga 

$10,000 sebagai bonus kredit. Bonus akan diberikan sebagai bonus kredit 50% dengan setiap 

deposit. Bonus terkumpul boleh mencapai $10,000 pada peringkat pelanggan dan tidak dikira setiap 

akaun dagangan. Sebarang penyalahgunaan untuk mempunyai berbilang profil untuk mendapatkan 

promosi ini dianggap sebagai Tingkah Laku Kesat Dagangan. 

 

4. Pelanggan boleh mempunyai sehingga tiga Akaun Bonus MT4/MT5 dengan syarat setiap akaun 

adalah jenis akaun yang berbeza (iaitu satu akaun Standard Bonus MT4/5, satu akaun Spread 

Mentah Bonus MT4/MT5 dan satu Akaun Premium Bonus MT4/MT5) dan bahawa keperluan deposit 

dipenuhi. 

 

5. Dengan menyertai Promosi, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk 

terikat dengan Terma dan Syarat ini serta Perjanjian Perkhidmatan Pelanggan. 

 

6. Untuk menyertai pertandingan, pelanggan baharu perlu melengkapkan borang pendaftaran 

M4Markets, melengkapkan profil Ekonomi mereka dan memuat naik dokumen yang diperlukan 

dalam Portal Pelanggan untuk mengesahkan profil mereka. Setelah profil mereka diluluskan, 



Pelanggan boleh menavigasi ke Portal Pelanggan mereka Pilih "Buka Akaun Langsung" di bawah tab 

Akaun dan pilih jenis Akaun Bonus MT4/MT5 pilihan mereka. Bonus kredit 50% akan dikreditkan ke 

akaun mereka secara automatik selepas deposit pertama mereka. 

 

7. Pelanggan sedia ada perlu membuka Akaun Dagangan Bonus MT4/MT5 baharu terus daripada 

Portal Pelanggan mereka dan membuat deposit baharu dalam akaun baharu atau memindahkan 

dana yang diperlukan daripada 

 

akaun sedia ada. Bonus kredit 50% mereka kemudiannya akan dikreditkan ke akaun mereka secara 

automatik sekiranya terdapat deposit baharu. 

 

8. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang hentian atau sebarang akibat lain yang 

terhasil daripada pembatalan dan/atau penyingkiran Bonus. 

 

9. Jika ekuiti anda sama dengan kredit maka bonus akan dibatalkan serta-merta. Sebagai contoh, jika 

deposit awal anda ialah $1,000 dan bonus yang diberikan ialah $500, meningkatkan ekuiti akaun 

anda kepada $1,500, tahap berhenti keluar ialah $500 jika anda kalah. Oleh itu, anda akan mencapai 

bonus awal yang telah dikreditkan ke akaun anda dan bonus akan dikeluarkan secara automatik 

daripada akaun anda. 

 

10. Deposit minimum untuk promosi ialah $50 dan bonus maksimum yang diberikan kepada setiap 

pelanggan ialah 10000 USD / 10000 EUR / 10000 GBP / 1000000 JPY. 

 

11. Dana dalaman yang dipindahkan antara Akaun dagangan dalam Syarikat dianggap sebagai 

pengeluaran, oleh itu bonus akan dikeluarkan jika jumlah yang dipindahkan daripada akaun Bonus 

Kredit 50% adalah daripada baki asal yang telah diberikan bonus masing-masing. Untuk pemindahan 

dalaman antara Akaun Bonus, ambil perhatian bahawa bonus akan dipindahkan secara berkadar 

berdasarkan jumlah yang dipindahkan. 

 

12. Bonus boleh dikeluarkan apabila 1 lot FX/Metal telah didagangkan. 

 

· Pelanggan berdagang pada Akaun Standard akan mempunyai 2 unit mata wang yang ditolak 

daripada bonus kredit dan ditambah kepada baki mereka untuk setiap lot yang didagangkan. 

 

· Pelanggan berdagang pada Spread Mentah dan Akaun Premium akan mempunyai 1 unit mata wang 

yang ditolak daripada bonus kredit dan ditambah pada baki mereka untuk setiap lot yang 

didagangkan 



 

· Setiap perdagangan perlu dibuka selama sekurang-kurangnya 3 minit untuk pelanggan layak untuk 

kemas kini bonus kredit 

 

13. Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta telah menyalahgunakan peraturan Promosi dan/atau 

telah dikenal pasti terlibat dalam tingkah laku perdagangan yang kesat dalam apa jua cara, maka 

Syarikat berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengecualikan serta-

merta peserta daripada Promosi dan mengambil tindakan tambahan bergantung pada 

penyalahgunaan. 

 

14. Syarikat berhak untuk (senarai tidak lengkap): 

 

a. menafikan, menahan atau menarik balik daripada peserta itu bonus kredit dan sebarang 

keuntungan yang dijana daripada tingkah laku perdagangan yang kesat*. 

 

15. Syarikat berhak untuk mengubah suai atau membatalkan Promosi pada bila-bila masa dan 

mengikut budi bicara mutlaknya atau menghentikan Promosi ini tanpa sebarang notis awal. 

 

16. M4Markets ialah nama dagangan Trinota Markets (Global) Limited sebuah syarikat yang dikawal 

selia sebagai Peniaga Sekuriti oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles dengan 

nombor lesen SD035. 

 

17. Promosi ini terbuka hanya kepada individu yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan 

mempunyai pemahaman yang kukuh tentang perdagangan FX dan CFD. 

 

*Untuk tujuan klausa 14.a di atas, tingkah laku kesat dipertimbangkan (senarai tidak lengkap): 

 

· berbilang pendaftaran daripada alamat IP yang sama 

 

· aktiviti perdagangan yang boleh dikira sebagai penipuan, manipulasi atau percubaan untuk meraih 

keuntungan tanpa risiko 

 

· kegagalan oleh pelanggan untuk memenuhi permintaan tertentu oleh Syarikat berkaitan dengan 

Promosi dalam tarikh akhir yang ditetapkan yang diberikan dalam surat-menyurat dengan Syarikat 

 



· penyertaan ke Promosi pihak ketiga bagi pihak IB tanpa kebenaran atau hak yang sewajarnya untuk 

bertindak 

 

· dagangan masuk atau keluar dengan latensi 


