
 
 

 

Syarat dan Ketentuan – Program Reward Introducing Broker 2021 

 

M4Markets, selanjutnya disebut Perusahaan, mengundang Introducing Broker untuk 

berpartisipasi dalam “IB Luxury Promo” (selanjutnya disebut "Promosi") dengan tunduk pada 

Syarat dan Ketentuan ini. 

 

Promosi ini tersedia untuk seluruh Introducing Broker lama maupun baru, 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 tahap yang 

diperlukan untuk membuka akun Introducing Broker. 

 

Dengan meminta berpartisipasi dalam Promosi, klien dianggap setuju untuk terikat oleh Syarat 

dan Ketentuan ini dan Perjanjian Layanan Klien Perusahaan. Apabila ada perbedaan antara 

ketentuan Perjanjian Layanan Klien dan Promosi, ketentuan Promosi akan berlaku. 

 

Ketentuan Promosi: 

1. Hanya berlaku untuk Introducing Broker terverifikasi. 

2. Untuk berpartisipasi dalam promosi, Introducing Broker harus memenuhi persyaratan 

ketiga kriteria setiap jenjang (jumlah x klien + x lot trading + x total deposit). 

3. Untuk Introducing Broker lama, klien, lot, dan deposit yang sudah ada tidak akan 

diperhitungkan. Promosi ini hanya memperhitungkan klien, deposit, dan lot yang 

didapat setelah tanggal mulai promosi. 

4. Lot akan dihitung hanya untuk FX, Emas, dan Perak. 

5. Hadiah dan kriteria setiap jenjang adalah:  

 

 

 

 

 

 

https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405
https://www.m4markets.com/wp-content/uploads/2020/01/Client-Services-Agreement-.pdf


 
 

 

Jenjang Hadiah Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

Bronze Hadiah ke-4: PlayStation 

5 atau setara dengan 700 

USD 

Total Deposit 

Bersih 25K  

Total Lot Trading Dua 

Arah 250 

5 Klien Baru 

yang Mendanai 

Silver Hadiah ke-3: 

Iphone 12 atau setara 

dengan 1000 USD 

Total Deposit 

Bersih 50K  

Total Lot Trading Dua 

Arah 500 

15 Klien Baru 

yang Mendanai 

Gold Hadiah ke-2: 

Apple MacBook atau 

setara dengan 2000 USD 

Total Deposit 

Bersih 125K  

Total Lot Trading Dua 

Arah 1250 

25 Klien Baru 

yang Mendanai 

Platinum Hadiah ke-1: 

Rolex atau setara dengan 

7000 USD 

Total Deposit 

Bersih 250K  

Total Lot Trading Dua 

Arah 2500 

35 Klien Baru 

yang Mendanai 

 

a. Satu IB hanya berhak mendapatkan satu hadiah. 

b. Setiap IB mendapatkan hadiah untuk setiap jenjang yang ia capai hingga jenjang 

berikutnya tercapai.  

 

Contoh 1: Jika seorang IB mencapai total deposit bersih 32K dan juga memenuhi kriteria 2 

dan 3, ia bisa mendapatkan hadiah Bronze. Jika IB tersebut mencapai total deposit bersih 

32K dan belum memenuhi kriteria 2 dan 3, ia belum memenuhi syarat untuk mendapatkan 

hadiah Bronze.  

Contoh 2:  Jika seorang IB mencapai total deposit bersih 130K dan juga memenuhi kriteria 

2 dan 3, ia bisa mendapatkan hadiah ke-2.  

c. Pemenang berhak memilih menerima hadiah atau hadiah tunai yang dapat 

diuangkan dan dikreditkan ke akun IB tersebut dengan nilai yang setara. 

d. Pemenang bertanggung jawab membayar pajak atau segala biaya lainnya yang 

berlaku untuk menerima atau menggunakan hadiah. 

e. Pemenang tidak dapat mengalihkan Hadiah kepada pihak lain. 

f. Pemenang memberi persetujuan untuk memberitahukan nama depan, foto pribadi, 

dan wawancara singkat yang akan diterbitkan di situs web kami dan kanal media 

lainnya sebelum menerima hadiah. 

 

Dashboard dan Poin Kompetisi 

● IB bisa melihat poin kompetisinya kapan saja di Ruang IB pada dashboard kompetisi 

di tab MENU IB. 



 
 

 

● 3 kolom akan menampilkan "Total Deposit", "Total Volume (Lot), dan "Total 

Registrasi yang Mendanai".  

● Anda tidak dapat mengklaim hadiah sebelum kompetisi ini berakhir. 

●  Ketika kompetisi berakhir, Anda bisa menerima hadiah sesuai kriteria yang 

terpenuhi. Contohnya, jika Anda mencapai Total Deposit Bersih 57K, Total Lot 

Trading Dua Arah 670, dan 20 Klien Baru yang Mendanai, Anda akan menerima 

hadiah Silver karena Anda melampaui kriteria hadiah Silver tetapi belum mencapai 

kriteria hadiah Emas. 

● Dashboard diperbarui secara otomatis.  

 

Informasi Umum 

1. Periode Pendaftaran dan Trading: Promosi berlaku antara 29 Juni 2021 dan 31 

Desember 2021. 

2. Pemenang akan dihubungi paling lambat pada 14 Januari 2022 via telepon atau 

email. 

3. Apabila Pemenang tidak merespons komunikasi M4Markets dalam 1 minggu, 

Pemenang akan didiskualifikasi. 

4. Pemenang akan diumumkan dalam 1 bulan sejak Promosi berakhir. 

5. Semua IB akan diikutkan dalam promosi ini secara otomatis. 

6. M4Markets memegang wewenang mutlak untuk memperpanjang periode ini menjadi 

periode baru yang ditentukan oleh M4Markets atas kebijaksanaannya sendiri. 

Registrasi yang dilakukan sebelum atau setelah periode promosi berakhir tidak 

memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. 

7. Promosi ini berlaku untuk semua IB aktif lama & baru selama Periode Kompetisi. 

8. Volume trading dihitung berdasarkan trade yang ditutup dalam pasangan mata uang 

dan logam. CFD Indeks Saham, Minyak, dan obligasi tidak diperhitungkan. (FX, 

Emas, dan Perak saja) 

9. Volume trading dihitung berdasarkan trade dua arah yang selesai (dibuka dan 

ditutup) selama Periode Kompetisi, mulai hari Klien baru terdaftar sebagai 

rekomendasi dari IB terkait. 

10. Trade dua arah atau 'round turn' adalah pembukaan dan penutupan 1 posisi lot 

standar dan dihitung sebagai 1 lot standar volume trading dan menghasilkan 1 Poin 

Kompetisi. 

11. Dengan berpartisipasi dalam Promosi, IB menyatakan telah membaca dan setuju 

untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini dan Perjanjian IB dan/atau Perjanjian 

Layanan Klien. 

12. Apabila Perusahaan mencurigai bahwa IB atau klien (keduanya disebut 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. 

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

https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

a. menolak, menangguhkan, atau menarik kembali pendapatan atau komisi yang 

dihasilkan atau profit apa pun dari peserta apabila kredit bonus didapatkan dari 

perilaku trading yang melanggar*. 

Perusahaan berhak mengubah atau membatalkan Promosi kapan saja dan atas 

kewenangan mutlak Perusahaan, atau menghentikan Promosi ini kapan saja tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. 

14. M4Markets adalah nama dagang milik Trinota Markets (Global) Limited, perusahaan 

yang diawasi sebagai Dealer Sekuritas oleh Otoritas Jasa Keuangan Seychelles 

dengan nomor lisensi SD035. Promosi ini terbuka hanya untuk individu yang berusia 

18 tahun ke atas dan memahami trading FX dan CFD dengan baik. 

15. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris. M4Markets mungkin 

menyampaikan Syarat dan Ketentuan dalam bahasa selain bahasa Inggris. Syarat dan 

Ketentuan dalam versi terjemahan disampaikan sebagai informasi semata dan tidak 

mengikat secara hukum. 

16. Apabila ada ketidaksamaan atau ketidaksesuaian antara Syarat dan Ketentuan versi 

bahasa Inggris dan versi terjemahan, versi bahasa Inggris adalah dokumen yang 

berlaku dan diterapkan. 

 

*Terkait klausul 13.a di atas, perilaku yang melanggar antara lain (termasuk namun tidak 

terbatas pada): 

a) lebih dari satu registrasi dari alamat IP yang sama 

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

mendapatkan profit tanpa risiko 

c) Kegagalan klien memenuhi permintaan tertentu oleh Perusahaan terkait Promosi 

dalam tenggat yang ditentukan dalam korespondensi bersama Perusahaan 

d) Partisipasi oleh pihak ketiga atas nama IB dalam Promosi tanpa pemberian izin atau 

kuasa yang sah 

e) Trade dibuka dan ditutup dengan latensi 

f) Hedging posisi terbuka dalam kurang dari 2 menit  

  

  

 


