Promo berlaku untuk akun-akun USD Standard yang dibuka mulai 29/03/2019, kecuali untuk akun-akun MT5.
Akun-akun trading yang dibuka sebelum tanggal tersebut berlaku persyaratan berikut yang dapat ditemukan di sini.
Perjanjian ini adalah tambahan untuk Penawaran Umum. Dengan menyetujui persyaratan pada Perjanjian Bonus,
anda menyetujui penawaran ini.
Prinsip-prinsip program bonus
1. Bonus StartUp InstaForex adalah bonus tanpa deposit. Setiap Klien baru dari Perusahaan berhak mendapatkan bonus ini.
2. Saat membuka sebuah akun yang mana Bonus StartUp InstaForex akan dikirimkan, Klien harus memberikan data identitasnya. Begitu Bonus
dikirimkan, dilarang mengubah data pribadi yang dimasukkan dalam kolom Nama Lengkap.
3. Uang bonus tidak dapat ditarik. Namun, profit yang diperoleh dari trading menggunakan uang bonus dapat ditarik jika seluruh persyaratan
dalam Perjanjian ini dipenuhi.
4. Bonus StartUp InstaForex diberikan kepada Klien untuk memulai trading di Forex. Segera setelah Klien mengisi akunnya dengan uang,
Bonus akan dibatalkan sepenuhnya.
5. Klien setuju bahwa akun yang menerima Bonus StartUp InstaForex akan dikoversi menjadi akun demo jika Klien tidak melakukan deposit
dalam 7 hari sejak Bonus diterima. Setelahnya, baik Bonus StartUp InstaForex maupun profit yang diperoleh dari trading menggunakan uang
Bonus akan dianggap sebagai uang virtual.
6. Jika Klien mengisi ulang akun yang menerima Bonus StartUp InstaForex, profit yang diperoleh dari trading menggunakan bonus ini dikoversi
menjadi bonus setara dengan 100% dari jumlah deposit. Selanjutnya, bonus untuk deposit pertama setara dengan 110% jika Klien
menghasilkan 10% profit dari trading menggunakan Bonus StartUp InstaForex dan melakukan deposit dalam 7 hari sejak Bonus diterima.
7. Persyaratan dan ketentuan untuk Bonus StartUp 100% dijelaskan dalam Perjanjian ini.
8. Klien setuju bahwa semua transaksi yang berjalan dalam Akun ditutup segera setelah Akun diisi dengan uang.
9. Klien setuju bahwa profit dalam akun yang menerima Bonus StartUp InstaForex dibagi sesuai proporsinya antara uang yang didepositkan dan
profit dari Bonus StartUp 100% dalam akun. Pada waktu yang sama, sebagian profit setara dengan jumlah bonus tidak dapat ditarik untuk
sementara waktu sebelum jumlah lot yang ditentukan dieksekusi sesuai dengan pasal 11 Perjanjian ini.
10. Baik Bonus StartUp InstaForex maupun Bonus StartUp 100% tidak dapat diinvestasikan dalam akun PAMM, namun kedua bonus dapat
digunakan untuk menyalin transaksi dalam sistem ForexCopy.
11. Bonus StartUp 100% dapat ditarik jika Klien melaksanakan transaksi BELI atau JUAL dengan total X*3 lot InstaForex, dimana X adalah
jumlah Bonus yang diterima. Profit Bonus dapat ditarik setelah Klien melaksanakan transaksi BELI atau JUAL dengan total Y*3 lot
InstaForex, dimana Y adalah bagian profit setara dengan Bonus. Untuk menarik kedua uang bonus dan profit yang diperoleh dari sebuah akun
trading, Klien harus mengirimkan permintaan dengan mengklik tautan dalam Kabinet Klien. Tautan akan muncul segera setelah Klien
mengeksekusi jumlah lot yang ditentukan. Perusahaan berhak menolak permintaan penarikan bonus tanpa menjelaskan alasannya.
12. Klien setuju menerima informasi mengenai layanan Perusahaan pada email yang diberikan saat akun bonus didaftarkan.
13. Apapun hasil trading dalam akun yang menerima Bonus StartUp InstaForex, Klien berhak membuka akun lain dengan Perusahaan dan
menerima Bonus Selamat Datang 30% untuk setiap deposit dalam akun baru.
14. Perusahaan berhak mengubah atau menambahkan persyaratan program bonus tanpa pemberitahuan sebelumnya.
15. Bahasa resmi Perjanjian ini adalah Bahasa Inggris. Jika ada perbedaan antara Perjanjian dalam versi Bahasa Inggris dengan terjemahannya,
maka Perjanjian dalam Bahasa Inggris dianggap sebagai referensi utama.

