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Syarat dan Ketentuan 

Promosi Natal 2022 

M4Markets, mengundang para pedagang untuk berpartisipasi dalam Promosi "Promosi Natal 
2022" dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum di sini ("Syarat dan 
Ketentuan"). 

Periode Promosi: 

Promosi berlaku antara Senin, 5 Desember 2022 00:00 GMT+2 dan Jumat, 31 Desember 2022 
23:59 GMT+2 saja (“Periode Promosi”).  

Kelayakan:  

1. Promosi tersedia untuk semua klien (yang sudah ada atau baru) (tidak termasuk akun 
MAM/PAMM), asalkan mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Promosi yang 
tunduk pada kriteria kelayakan M4Market sebagaimana ditunjukkan dalam Perjanjian 
Layanan Klien dan Syarat dan Ketentuan ini. 

Partisipasi:  

1. Klien baru harus menyelesaikan proses pendaftaran mereka, memverifikasi dan 
mengaktifkan akun trading Live mereka dan melakukan deposit minimal $100 hanya 
selama Periode Promosi.. 

2. Setiap klien lama yang ingin berpartisipasi dalam Promosi ini harus masuk ke area klien 
mereka dan membuka akun Standar, Raw Spread, atau Premium baru dan melakukan 
deposit baru minimal $100 selama Periode Promosi. 

Syarat dan Ketentuan 

1. Promosi tersedia untuk klien terverifikasi yang berdagang di akun MT4/MT5..  
2. Promosi ini terbatas pada satu entri per klien. Klien dengan lebih dari satu entri akan 

didiskualifikasi. 
3. Klien lama yang belum mendanai akun mereka memenuhi syarat untuk Promosi ini dan 

harus mendanai akun mereka dengan $100 selama Periode Promosi untuk berpartisipasi 
dalam Promosi. Setiap dana yang tersedia di akun klien lama atau baru yang disetorkan 
sebelum tanggal 5 Desember 2022 tidak akan dihitung sebagai jumlah minimum yang 
diperlukan untuk berpartisipasi dalam Promosi. 

4. Promosi terbuka hanya untuk individu yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki 
pemahaman yang kuat tentang perdagangan FX dan CFD. 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf


M4Markets adalah nama dagang dari Trinota Markets (Global) Limited, sebuah perusahaan yang diatur 
dan terdaftar sebagai Dealer Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan Seychelles dengan nomor lisensi SD035. 

   Promosi Natal 2022 

 

5. Dalam hal terjadi perselisihan salah tafsir dari Ketentuan yang berlaku di atas, perselisihan 
atau salah tafsir tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik. 

6. Promosi tidak tersedia untuk penduduk EEA dan yurisdiksi tertentu lainnya seperti AS, 
Kanada, Kuba, Sudan, Suriah, dan Korea Utara, dll. 

Detail promosi: 

7. Promosi dibagi menjadi 4 sub-promosi. 
a. Minggu 1 Promosi adalah antara tanggal 05 Desember dan 11 Desember dan akan 

menawarkan kesempatan kepada klien untuk mendapatkan uang kembali untuk 
setiap lot yang mereka perdagangkan di FX, Logam, dan Energi. 

i. Klien akan menerima cashback $1 untuk setiap lot yang mereka 
perdagangkan 

ii. Cashback akan dihitung pada akhir minggu dan akan ditambahkan ke 
dompet Klien. 

b. Minggu ke-2 Promosi adalah antara 12 Desember dan 18 Desember dan akan 
menawarkan kesempatan kepada klien untuk memperoleh 100% Bonus Kredit. 

i. Setiap klien dapat menerima hingga $10.000 sebagai bonus kredit. 
c. Minggu ke-3 Promosi adalah antara 19 Desember dan 25 Desember dan akan 

menawarkan kepada klien kesempatan untuk meningkatkan ke Raw Spread atau 
Akun Premium dengan diskon 50% dari setoran minimum yang diperlukan untuk 
membuka akun tertentu yang dipilih. Oleh karena itu, klien dapat meningkatkan ke 
akun Raw Spread hanya dengan 250USD (dari 500USD) dan untuk Akun Premium 
dari hanya 5.000USD (10.000USD) selama jangka waktu tertentu yang ditentukan 
dalam bagian ini. 

d. Minggu ke-4 Promosi adalah antara 26 Desember dan 31 Desember dan akan 
menawarkan klien kesempatan untuk mengikuti undian dan memenangkan 
hadiah dari total $5000. 

i. Hadiah dapat ditukar dengan hadiah uang tunai yang akan dikreditkan ke 
akun masing-masing klien pemenang undian. Agar memenuhi syarat untuk 
berpartisipasi dalam undian ini, klien harus memiliki minimal 2 lot yang 
diperdagangkan selama Periode Promosi. 

Hak M4Markets 

1) M4Markets berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah, mengamandemen, 
menangguhkan, membatalkan, dan mengakhiri Promosi atau ketentuan apa pun dari 
Promosi ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan berhak untuk (daftar tidak 
lengkap):  
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i. menolak, menahan, atau menarik dari klien Promosi dan keuntungan apa pun yang 
dihasilkan dari perilaku perdagangan yang kasar atau sebaliknya 

Perilaku kasar dianggap (daftar tidak lengkap): 

i. beberapa pendaftaran dari alamat IP yang sama, beberapa profil, partisipasi untuk 
Promosi pihak ketiga atas nama klien tanpa otorisasi yang tepat; 

ii. aktivitas perdagangan yang dapat dihitung sebagai penipuan, manipulasi atau upaya 
untuk mendapatkan keuntungan bebas risiko, perdagangan yang masuk atau keluar 
dengan latensi, membuka dan menutup perdagangan di bawah dua (2) menit. 

2) Jika M4Markets mencurigai bahwa klien telah menyalahgunakan aturan Promosi ini 
dan/atau telah diidentifikasi terlibat dalam perilaku perdagangan yang kasar dengan cara 
apa pun, M4Markets berhak setiap saat dan atas kebijakannya sendiri untuk segera 
mengecualikan klien dari Promosi dan mengambil tindakan tambahan tergantung pada 
penyalahgunaan. Ini berlaku untuk kasus di mana klien gagal memenuhi persyaratan 
tertentu dalam tenggat waktu yang ditentukan seperti yang diminta oleh M4Markets terkait 
dengan Promosi. 

3) M4Markets tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari perubahan, 
penangguhan, atau pembatalan Promosi. 

Lainnya  

Klien yang mendaftar untuk Promosi ini, mengakui dan menyatakan bahwa mereka 
sepenuhnya memahami bahwa perdagangan CFD yang merupakan produk keuangan yang 
kompleks dan leverage, membawa risiko tingkat tinggi kehilangan uang dengan cepat karena 
leverage dan tidak cocok untuk semua investor. Klien harus mempertimbangkan apakah 
mereka memahami cara kerja CFD dan apakah mereka mampu mengambil risiko kehilangan 
uang. 


