
Promosi Bonus Selamat Datang 100% dengan Admirals
SYARAT DAN KETENTUAN
Berlaku mulai 21 Februari 2023

HARAP BACA SYARAT DAN KETENTUAN ("SYARAT") BERIKUT SEBELUM BERPARTISIPASI DALAM
PROMOSI BONUS SELAMAT DATANG 100% ADMIRALS ("PROMOSI"). PARTISIPASI MENJADI
PERSETUJUAN ANDA ATAS PERSYARATAN INI. SYARAT INI HARUS DIBACA SEHUBUNGAN DENGAN
SYARAT & KETENTUAN LAYANAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PRIVASI KAMI.

1. IKHTISAR PROMOSI

1.1. Promosi ini diselenggarakan oleh AGLOBE INVESTMENTS LTD. ("Perusahaan") dan akan
berjalan selama 180 hari dari waktu setoran pada akun trading, memberikan Anda kesempatan
untuk mendapatkan tambahan 100% dana (kolom "Kredit" di platform MetaTrader) dari jumlah
setoran Anda ke akun trading saat melakukan deposit. Misalnya, jika Anda menyetor dana sebesar
USD 2 000, maka Perusahaan akan memberikan Anda jumlah dana tambahan sebesar USD 2 000
di kolom "Kredit" platform MetaTrader. Jumlah semua dana promosi yang diberikan ke semua akun
trading di Dashboard terkait tidak boleh melebihi USD 5 000 sesuai dengan Ketentuan ini.
1.2. Untuk berpartisipasi dalam promosi, klien perlu mendaftar di Dashboard, klik pada spanduk
"Promosi bonus selamat datang 100%" di dasbor di Dashboard, terima Syarat dan Ketentuan
promosi dan setelah melakukan setoran langsung dari sistem pembayaran ke akun trading di
Dashboard, kemudian bonus akan ditambahkan ke akun trading tersebut secara otomatis.

2. KRITERIA KELAYAKAN

2.1. Promosi ini tersedia untuk semua klien berusia 18 tahun atau lebih yang:
2.2. Telah berhasil mendaftarkan akun trading live dengan memberikan dokumentasi identifikasi
yang diperlukan;
2.3. Memenuhi syarat untuk berdagang sesuai dengan Perjanjian Klien onboarding Perusahaan;
dan Telah menyetujui Persyaratan ini;
2.4. Baik klien baru maupun yang sudah ada dapat berpartisipasi dalam promosi;
2.5. Hanya pelanggan, sebagai individu yang dapat berpartisipasi dalam promosi.

3. ATURAN BONUS SELAMAT DATANG

3.1. Bonus ini memberikan margin bebas tambahan dan meningkatkan jumlah dana yang tersedia
untuk trading (yaitu untuk membuka posisi baru dan mempertahankan Persyaratan margin untuk
posisi tersebut). Bonus bukan bagian dari saldo rekening trading dan ditampilkan dalam kolom
"Kredit" di platform MetaTrader Karena Bonus didepositkan ke akun sebagai margin tambahan,
maka Bonus tidak dapat digunakan untuk menutupi kerugian trading.

3.2. Jumlah Bonus yang tersedia untuk penarikan dihitung dalam USD berdasarkan volume trading
(per sesi trading Sabtu 00:00:00 - Jumat 23:59:59), dibagi 1 juta dan dikalikan 10 USD. Setelah itu,
sebagian atau seluruh jumlah bonus secara otomatis ditransfer dari kolom "Kredit" ke "Saldo" di
platform MetaTrader.

Jumlah dana di saldo akun trading Anda tersedia sepenuhnya untuk aktivitas trading dan penarikan
lebih lanjut.

Contoh: Saat sesi trading telah selesai (buka dan tutup) omset trading di akun Anda adalah 15
lot*.

Setelah sesi trading ditutup, perhitungan selanjutnya akan mengikuti: 15 lot • 100 000 USD / 1 000
000 • 10 USD = 15 USD.

Jumlah dana yang ditransfer dari kolom "Kredit" ke "Saldo" di platform MetaTrader yang tersedia
untuk penarikan adalah 15 USD.

* Lot — unit besar transaksi di platform trading, yaitu: 1 lot adalah kontrak yang terdiri dari 100000
unit mata uang dasar untuk pasangan mata uang; 1 lot adalah satu unit sekuritas acuan untuk CFD
saham.
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3.2.1 Contoh bagaimana Stop Out dihitung, menggunakan Bonus Selamat Datang.

Dengan bonus selamat datang pada akun trading, Stop Out terpicu ketika total ekuitas akun trader
(saldo sendiri + keuntungan/kerugian mengambang + swap + jumlah Bonus + komisi trading)
berkurang di bawah nilai Bonus yang diterima.

Di bawah ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana stop out terpicu ketika ada
bonus dan tidak ada bonus pada akun trading.

Stop out tanpa bonus selamat datang pada akun:

Ketika trader memiliki 1.000 USD dana mereka sendiri di akun trading mereka dan menggunakan
800 USD sebagai margin, Stop Out Default akan terpicu ketika ekuitas akun trader saat ini
berkurang di bawah 30% dari margin yang digunakan. Dalam contoh ini, ketika ekuitas turun
hingga 240 USD atau lebih rendah.

Stop out dengan bonus selamat datang pada akun:

Asumsikan bahwa trader dalam contoh ini memiliki 500 USD dana mereka sendiri dan 500 USD
bonus selamat datang (total 1.000 USD). Jika trader kami menggunakan 800 USD sebagai margin,
Stop Out akan terpicu ketika ekuitas total akun (saldo sendiri + keuntungan/kerugian mengambang
+ swap + jumlah Bonus + komisi trading) berkurang di bawah 500 USD (yaitu jumlah Bonus yang
diterima).

Harap dicatat bahwa tingkat margin dalam contoh ini akan lebih tinggi dari 30%.

3.3. Hanya posisi trading yang telah ditutup yang dibuka setelah pendaftaran dalam promosi dan
dengan durasi setidaknya 180 detik yang akan diperhitungkan.
3.4. Hanya posisi trading yang dibuka dan ditutup setelah akun mulai terdaftar dalam promosi
yang akan diperhitungkan.
3.5. Jika posisi trading tertentu dibuka selama lebih dari seminggu dalam masa promosi, maka
remunerasi untuk posisi ini akan dihitung hanya setelah sesi trading ditutup. Jika posisi terbuka
tidak ditutup dalam periode promosi, maka tidak akan ada remunerasi untuk posisi ini yang
dihitung.
3.6. Setiap akun trading hanya dapat memiliki satu bonus aktif dalam satu waktu.
3.7. Jika mata uang akun berbeda dari USD, jumlah dana yang ditransfer dari kolom "Kredit" ke
"Saldo" di platform MetaTrader akan secara otomatis dikonversi berdasarkan nilai tukar yang
ditampilkan di platform trading.
3.8. Jenis akun berikut dapat mengambil bagian dalam Promosi:

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. Omset di akun trading yang berbeda tidak dapat dirangkum untuk memenuhi jumlah
persyaratan omset.
3.10. Tidak ada persyaratan setoran minimum untuk mendapatkan bonus selama Promosi.
3.11. Bonus akan ditambahkan ke akun trading Anda hanya setelah melakukan setoran langsung
dari sistem pembayaran.
Jika Anda melakukan transfer langsung dari Wallet atau dari akun trading lain, bonus
tidak akan ditambahkan ke akun trading Anda.
3.12. Dana bonus ditambahkan hanya untuk deposit yang dilakukan selama masa promosi dan
hanya setelah melakukan pendaftaran di promosi bonus.
3.13. Jika Klien mengajukan permintaan penarikan atau permintaan untuk transfer internal,
Promosi akan dihapus dari akun trading klien.
Harap diperhatikan, bahwa menghapus jumlah bonus dapat mempengaruhi margin bebas pada
akun trading dan memaksa penutupan posisi terbuka secara otomatis.
3.14. Setiap keuntungan yang diperoleh (termasuk untung/rugi mengambang) melalui trading
dengan Promosi dapat disimpan dan ditarik sesuai dengan prosedur penarikan dana. Biaya
penarikan berlaku dalam promosi bonus.
Jika Anda melakukan penarikan atau permintaan transfer internal dari akun trading di
mana bonus ditambahkan, seluruh jumlah bonus akan dihapus dari akun trading
tersebut.
3.15. Klien mengakui bahwa setiap indikasi atau kecurigaan dari segala bentuk penyalahgunaan,
penipuan, manipulasi, dalam kebijaksanaan Perusahaan yang wajar, dapat menyebabkan akun
tersebut didiskualifikasi dari partisipasi dalam Promosi.
3.16. Perusahaan berhak menolak pendaftaran peserta mana pun dalam Promosi dan/ atau
mendiskualifikasi peserta mana pun dari Promosi yang melanggar atau menyalahgunakan
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Ketentuan ini atau Ketentuan Bisnis Perusahaan, dan jika perlu:
(a) menahan, membatalkan dan/atau mengurangi bonus dari akun Klien;
(b) mengakhiri perjanjian Klien dengan Perusahaan;
(c) memblokir akun Klien karena perilaku yang tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas
pada:
(d) ketika Klien, bertindak sendiri atau dengan orang lain, membuka posisi trading yang
memiliki tujuan atau efek untuk menarik bonus yang diberikan dan/atau keuntungan yang
dihasilkan oleh Promosi, tanpa risiko ekonomi, termasuk tanpa batasan, kerugian dari Promosi
atau modal Anda (atau modal orang lain);
(e) di mana Klien, bertindak sendiri atau dengan orang lain, melindungi posisinya, termasuk
namun tidak terbatas pada, memegang posisi terbuka dalam satu arah, termasuk melalui
ilustrasi saja, mata uang tunggal atau berkorelasi, pada periode tertentu, secara internal (
menggunakan akun lain yang dimiliki oleh Perusahaan) atau secara eksternal (menggunakan
akun trading lain yang dimiliki dengan broker lain).

3.17. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun di mana akun memiliki
posisi terbuka atau untung/rugi mengambang yang mengakibatkan Promosi dihapus dengan alasan
apa pun.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Perusahaan berhak untuk membatalkan atau mengubah Promosi dan Ketentuan ini tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Setiap perubahan pada Promosi akan diberitahukan kepada peserta
sesegera mungkin melalui email pendaftaran klien. Dalam keadaan apa pun, Perusahaan tidak
akan bertanggung jawab atas konsekuensi apa pun dari setiap perubahan, amandemen,
penangguhan, pembatalan, atau penghentian Promosi.
4.2. Dengan berpartisipasi dalam Promosi, setiap peserta menyatakan dan menyetujui pemrosesan
data pribadinya yang dikumpulkan dan digunakan oleh Perusahaan untuk memprosesnya secara
otomatis dan/atau secara manual. Data pribadi peserta akan disimpan dan digunakan sesuai
dengan Kebijakan Privasi Perusahaan.
4.3. Perusahaan tidak dapat menerima tanggung jawab apa pun atas kerusakan, kehilangan,
cedera, atau kekecewaan yang dialami oleh peserta mana pun yang mengikuti Promosi atau
sebagai akibat dari persetujuan atas Promosi.
4.4. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah atau kerusakan teknis jaringan atau
saluran telepon, sistem online komputer, server, atau penyedia, peralatan atau perangkat
komputer, kegagalan email atau entri apa pun yang diterima karena masalah teknis atau
kemacetan lalu lintas di internet, saluran telepon atau situs web apa pun, atau kombinasinya,
termasuk cedera atau kerusakan apa pun pada peserta atau komputer atau ponsel orang lain yang
terkait dengan atau akibat dari partisipasi dalam Promosi.
4.5. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, cedera, atau
kekecewaan yang diderita oleh peserta Promosi mana pun.
4.6. Terlepas dari bahasa yang digunakan dalam terjemahan dari Ketentuan ini, kata-kata bahasa
Inggris akan menjadi acuan jika terjadi perbedaan antara kedua bahasa.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau umpan balik.

Internet: https://www.admiralmarkets.sc

Telepon: +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.
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