Кампанията се прилага за сметки в щатски долари, открити от 29.03.2019 г., с
изключение на акаунти в MT5.
Откритите по-рано търговски сметки се обслужват при следните условия, които
можете да намерите тук.
Това споразумение е допълнение към Публичната оферта. Приемайки условията на
Споразумението за Бонус, вие приемате оферта.
Принципи на бонусната програма
1. СтартЪп бонус от ИнстаФорекс е бонус без депозит. Всеки нов Клиент на Компанията има право да
получи този бонус.
2. При откриване на сметка, по която ще бъде кредитиран СтартЪп бонус от ИнстаФорекс, Клиентът е
длъжен да посочи своите идентификационни данни. След като Бонусът бъде кредитиран, е забранено
да се променят лични данни, въведени в полето Пълно име.
3. Бонусните средства не са налични за теглене. Печалбата, получена от търговията с бонусните средства,
обаче може да бъде изтеглена, ако са изпълнени всички условия, посочени в настоящото Споразумение.
4. СтартЪп бонус от ИнстаФорекс е предназначен за започване от Клиент на Форекс търговия. След като
сметката на Клиента бъде депозирана с реални пари, бонусът ще бъде анулиран изцяло.
5. Клиентът се съгласява, че сметката, кредитирана със СтартЪп бонус от ИнстаФорекс, ще бъде
преобразувана в демо сметка, в случай че депозит не бъде направен в рамките на 7 дни след като
Бонусът бъде получен. Впоследствие както СтартЪп бонусът от ИнстаФорекс, така и печалбите,
получени от търговията с бонусните средства, се считат за виртуални пари.
6. Ако Клиентът депозира сметката, кредитирана със СтартЪп бонус от ИнстаФорекс, печалбите, получени
от търговия с този бонус, се преобразуват в бонуса на стойност 100% от депозираната сума. Освен това
бонусът за първия депозит е равен на 110%, при условие че Клиентът спечели 10% печалба от търговия
със СтартЪп бонус от ИнстаФорекс и направи депозит в рамките на 7 дни от получаването на Бонуса.
7. Общите условия за 100% СтартЪп бонус са посочени в това Споразумение.
8. Клиентът се съгласява, че всички текущи сделки по Сметката са затворени веднага след като сметката
бъде депозирана с пари в брой.
9. Клиентът се съгласява, че печалбите в сметката, кредитирана със СтартЪп бонус от ИнстаФорекс, се
разпределят пропорционално между реално депозираните средства и печалбите от 100% СтартЪп бонус
по сметката. В същото време част от печалбата, пропорционална на сумата на бонуса, може да бъде
временно ограничена за теглене докато определен брой лотове не се изпълнят в съответствие с клауза
11 от настоящото Споразумение.
10. Нито СтартЪп бонус от ИнстаФорекс, нито 100% СтартЪп бонус могат да бъдат инвестирани в PAMM
акаунти, но и двете могат да се използват за копиране на сделки в системата ФорексКопи.
11. 100% СтартЪп бонус може да бъде изтеглен, при условие че Клиентът изпълнява сделки за ПОКУПКА
или ПРОДАЖБА с обща стойност от X*3 ИнстаФорекс лотове, където X е сума на кредитирания Бонус.
Бонус печалба може да бъде изтеглена, след като Клиентът изпълни сделки за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА
с обща стойност Y*3 ИнстаФорекс лотове, където Y е дял от печалбата, пропорционален на Бонуса. За да
изтегли както бонус средства, така и печалби, получени от търговска сметка, Клиентът трябва да
изпрати заявка, като последва линка в Клиентския кабинет. Линкът ще се появи веднага след като
Клиентът е изпълнил необходимия брой лотове. Компанията си запазва правото да отхвърли заявката за
теглене на бонус, без да обяснява причината.
12. Клиентът се съгласява да получава информация за услугите на Компанията на имейла, предоставен при
регистрацията на бонус сметката.
13. Независимо от търговския резултат по сметката, кредитирана с СтартЪп бонус от ИнстаФорекс,
Клиентът има право да открие различна сметка в Компанията и да получи 30% Бонус за добре дошли за
всеки депозит в нова сметка.

14. Компанията си запазва правото да променя или допълва условията на бонусната програма без
предварително уведомление.
15. Официалният език на споразумението е английски. В случай на различия между Споразумението на
английски и преведен вариант, Споразумението на английски език се счита за референтен стандарт с
предимство.

