
 

 

 

Syarat dan Ketentuan – Merujuk Teman 

M4Markets, selanjutnya disebut Perusahaan mengundang para pedagang untuk berpartisipasi 

dalam Promosi "Refer A Friend" ("selanjutnya disebut sebagai "Promosi") dengan tunduk pada 

syarat dan ketentuan yang tercantum di sini. 

 

Promosi ini tersedia untuk mengarahkan klien yang berdagang di akun M4Markets MT4/MT5 

asalkan mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Promosi yang 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. 

 

Cara mereferensikan teman: 

 

· Daftar untuk akun Live, atau jika Anda sudah memiliki satu login ke akun Anda 

· Navigasikan ke bagian 'Referensikan Teman' di Area Klien Anda 

· Tautan rujukan Anda akan dibuat secara otomatis atau Anda dapat membuat tautan sendiri 

· Bagikan tautan melalui email atau media sosial 

· Anda dapat melihat teman yang Anda referensikan di bagian khusus di Area Klien Anda 

 

 

Ketentuan Promosi: 

 

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

2. Tersedia untuk semua Klien Langsung. Klien yang dirujuk oleh IB atau IB tidak memenuhi syarat 

untuk promosi ini. 

3. Promosi ini menawarkan setiap klien kesempatan untuk mendapatkan $5 untuk setiap lot yang 

teman yang dirujuk menyelesaikan perdagangan FX & Logam di Akun Standar, $2,60 untuk setiap lot 

teman yang dirujuk menyelesaikan perdagangan FX & Logam di Akun Spread Mentah dan $2 untuk 

setiap lot teman yang dirujuk menyelesaikan perdagangan FX & Logam di Akun Premium. Tidak ada 

batasan jumlah rujukan yang dapat dibuat klien atau batasan jumlah yang dapat diperoleh klien. 



4. Setiap penyalahgunaan untuk memiliki beberapa profil untuk mendapatkan promosi ini dianggap 

sebagai Perilaku Menyesatkan Perdagangan. 

5. Promosi ini berlaku antara 8 November 2021 dan 1 April 2022. M4Markets berhak untuk 

memperpanjang periode atas kebijakannya sendiri dengan periode baru yang akan disediakan oleh 

M4Markets. 

6. Dengan berpartisipasi dalam Promosi, Klien mengakui bahwa dia telah membaca dan setuju untuk 

terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini serta Perjanjian Layanan Klien. 

7. Untuk berpartisipasi dalam promosi, klien yang baru dirujuk harus melengkapi formulir 

pendaftaran M4Markets, melengkapi profil Ekonomi mereka dan mengunggah dokumen yang 

diperlukan di Portal Klien untuk memverifikasi profil mereka. Setelah profil mereka disetujui, Klien 

dapat menavigasi ke Klien mereka untuk mulai merujuk. 

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

diakibatkan oleh pembatalan dan/atau penghapusan Bonus. 

9. Klien tidak dapat merujuk diri mereka sendiri. 

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

Hadiah sedikit dapat ditukarkan dengan uang tunai dan tidak dapat ditransfer ke pemegang akun 

lain. 

11. 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. 

12. Promosi ini tidak tersedia untuk klien Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Sudan, Suriah dan Korea 

Utara. 

13. Setiap klien dapat mereferensikan teman yang sama hanya sekali terlepas dari jumlah akun 

trading yang dibuka oleh teman mereka. 

14. Perusahaan berhak (daftar tidak lengkap): 

A. menolak, menahan, atau menarik bonus kredit dari peserta tersebut dan keuntungan apa pun 

yang dihasilkan dari perilaku perdagangan yang kasar*. 

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

kebijakannya sendiri atau menghentikan Promosi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

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

diatur sebagai Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan Seychelles dengan nomor lisensi SD035. 

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

pemahaman yang kuat tentang perdagangan FX dan CFD. 

18. Dalam hal terjadi salah tafsir atas Ketentuan yang berlaku di atas, sengketa atau salah tafsir 

tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik dan, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, akan 

dianggap sesuai dan tepat. Keputusan bersifat final dan mengikat. 

19. Tidak ada dalam Program ini yang menciptakan kemitraan, usaha patungan, agen, waralaba, 

perwakilan penjualan, atau hubungan kerja antara Perujuk, Rujukan, dan M4Markets. 



20. Bahasa terjemahan dari dokumen ini, kata-kata bahasa Inggris akan menjadi versi yang mengikat 

jika ada perbedaan antara dua bahasa. 

 

 

* Perilaku kasar dipertimbangkan (daftar tidak lengkap): 

· beberapa pendaftaran dari alamat IP yang sama 

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

mendapatkan keuntungan bebas risiko 

· kegagalan oleh klien untuk memenuhi permintaan tertentu oleh Perusahaan terkait dengan 

Promosi dalam batas waktu yang ditentukan yang disediakan dalam korespondensi dengan 

Perusahaan 

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

· perdagangan masuk atau keluar dengan latency 

· Membuka posisi Hedging dalam waktu kurang dari 2 menit 

 


