
 
 

 

Syarat dan Ketentuan - Wheel of Fortune M4Markets Style 

 

M4Markets mengundang para pedagang untuk berpartisipasi dalam "Roda Keberuntungan 

M4Markets" ("selanjutnya disebut sebagai "Promosi") dengan tunduk pada syarat dan ketentuan 

yang tercantum di sini. 

 

Promosi ini tersedia untuk semua klien dan IB, tidak termasuk 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. 

 

Untuk berpartisipasi dalam Promosi, peserta harus telah menyelesaikan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk membuka akun di Perusahaan dan mereka juga harus menyelesaikan uji tuntas 

klien dan KYC serta mengaktifkan akun mereka. 

 

Ketentuan Promosi: 

1.       Hanya berlaku untuk klien aktif terverifikasi dari perdagangan M4Markets di Akun MT4/MT5 

yang telah berdagang minimal satu (1) lot di FX, Logam dan Energi. 

2.       Peserta yang memenuhi syarat akan mengikuti undian secara otomatis pada akhir setiap bulan 

kalender. Pemenang akan diberitahukan oleh perwakilan M4Markets. 

3.       Dana yang diperoleh akan dikreditkan ke Dompet pemenang setelah mereka 

memperdagangkan lot tambahan di Valas, Logam, dan Energi. Lot tambahan harus diperdagangkan 

dalam satu bulan kalender setelah pemberitahuan diterima oleh perwakilan M4Markets. 

4.       Pemenang yang gagal memperdagangkan satu (1) lot dalam waktu satu bulan setelah diberi 

tahu bahwa mereka menang tidak akan dapat mengklaim hadiah. 

5.       Setiap lot yang diperdagangkan dalam bulan setiap undian sama dengan satu partisipasi 

undian. Misalnya, jika klien telah memperdagangkan dua lot dalam Februari 2022, mereka akan 

ditawari dua partisipasi dalam undian Februari. 

6.       Tiga pemenang setiap bulan, satu untuk setiap akun: 

·         Pemenang Akun Standar memenuhi syarat untuk -> hadiah $250 

 

·         Pemenang Raw Spread memenuhi syarat untuk -> hadiah $500 

 

·         Pemenang Akun Premium memenuhi syarat untuk -> hadiah $1000 

 

7.       Satu klien dapat menang hingga 3 kali. Jika mereka dipilih oleh Wheel of Fortune untuk 

keempat kalinya, partisipasi mereka akan dibatalkan dan undian baru akan diadakan. 



 
 

 

8.       Dengan berpartisipasi dalam Promosi, Klien menyatakan bahwa dia telah membaca dan setuju 

untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan ini serta Perjanjian Layanan Klien. 

9.       Promosi ini berlaku antara 03.01.2022. M4Markets berhak untuk memperpanjang periode atas 

kebijakannya sendiri dengan periode baru yang akan disediakan oleh M4Markets. 

10.   Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas penghentian atau konsekuensi lain apa pun 

yang diakibatkan oleh pembatalan dan/atau penghapusan Bonus. 

11.   Hadiah akan dibayarkan ke Dompet Klien dan dapat ditransfer ke akun perdagangan Klien atau 

dapat ditarik. Hadiah tidak dapat ditransfer ke akun. 

12.   Jika Perusahaan mencurigai bahwa seorang peserta telah menyalahgunakan aturan Promosi 

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

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

peserta dari Promosi dan mengambil tindakan tambahan tergantung pada penyalahgunaan. 

13.   Promosi ini tidak tersedia untuk klien di AS, Kanada, Kuba, Sudan, Suriah, dan Korea Utara. 

14.   Perusahaan berhak untuk mengubah atau membatalkan Promosi kapan saja dan atas 

kebijakannya sendiri atau menghentikan Promosi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

15.   M4Markets adalah nama dagang dari Trinota Markets (Global) Limited, sebuah perusahaan 

yang diatur sebagai Dealer Efek oleh Financial Services Authority of Seychelles dengan nomor lisensi 

SD035. 

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

pemahaman yang kuat tentang perdagangan FX dan CFD. 

 

* Perilaku penyalahgunaan dipertimbangkan (daftar tidak mengikat): 

·                   beberapa pendaftaran dari alamat IP yang sama 

·                   beberapa profil 

·                   aktivitas perdagangan yang dapat dihitung sebagai penipuan, manipulasi, atau upaya 

untuk mendapatkan keuntungan bebas risiko 

·                   kegagalan klien untuk memenuhi permintaan tertentu oleh Perusahaan terkait dengan 

Promosi dalam batas waktu yang ditentukan yang diberikan dalam korespondensi dengan 

Perusahaan 

·                   partisipasi dalam Promosi pihak ketiga atas nama IB tanpa otorisasi atau hak untuk 

bertindak yang sesuai 

·                   perdagangan masuk atau keluar dengan latensi 

·         membuka dan menutup perdagangan dalam waktu kurang dari 2 menit 


