Perjanjian ini dibuat antara InstaForex (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") dan Partner. Pihak-pihak disini
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan umum
1. Perusahaan dan Partner bertanggung jawab menarik Klien sehingga Klien melaksanakan operasi trading dengan instrumen-instrumen
yang ditawarkan Perusahaan.
2. Partner menjalankan hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Perjanjian ini sehubungan dengan menarik Klien untuk masuk ke
dalam kontrak layanan broker dengan Perusahaan. Partner juga menjalankan hak dan tanggung jawab yang selanjutnya ditetapkan
dalam Perjanjian ini. Dalam mematuhi komitmen yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Partner menarik Klien untuk Perusahaan
dilakukan atas nama Partner.
3. Partner tanpa syarat mengakui bahwa seluruh Klien yang ditarik adalah Klien Perusahaan.
4. Bahasa
1. Bahasa Perjanjian ini adalah Bahasa Inggris.
2. Untuk kenyamanan Partner, Perusahaan menyediakan terjemahan Perjanjian ini dalam bahasa lain. Fungsi terjemahan hanya
bersifat informatif.
3. Jika terjemahan Perjanjian ini dalam bahasa lain dan Perjanjian versi Bahasa Inggris tidak sesuai, maka versi Bahasa Inggris
akan diutamakan.
5. Verifikasi identitas Partner
1. Perusahaan berhak meminta konfirmasi dari informasi yang diberikan Partner pada tahap registrasi program afiliasi. Untuk
tujuan ini, Perusahaan berhak meminta copy dokumen identitas Partner yang telah discan atau copy dari notaris (atas
kebijakan Perusahaan).
2. Jika Partner belum menerima permintaan Perusahaan untuk copy dokumen identitas yang telah discan atau copy dari notaris,
maka verifikasi akun afiliasi dianggap tidak wajib. Namun, Perusahaan berhak membatasi akses akun yang belum diverifikasi
ke beberapa layanan tertentu. Dalam hal ini, Partner dapat memilih untuk melewati prosedur verifikasi.
3. Jika informasi yang diberikan Partner selama registrasi (nama, alamat rumah atau nomor telepon) berubah, Partner harus
segera menginformasikan Partner Relations Department Perusahaan mengenai perubahan tersebut dan meminta Perusahaan
untuk memeprbaharui informasi.
4. Partner mengakui dan menyetujui bahwa informasi yang diberikan pada tahap registrasi program afiliasi dapat digunakan
oleh Perusahaan dalam program anti pencucian uang.
5. Partner bertanggung jawab untuk keaslian dokumen identitas (copy). Partner mengakui hak Perusahaan untuk menghubungi
lembaga bantuan hukum negara setempat dimana dokumen identitas diterbitkan untuk mengkonfirmasi keasliannya jika
dokumen dipertanyakan. Jika dokumen identitas terbukti palsu, Perusahaan berhak menuntut Partner berdasarkan undangundang negara dimana dokumen identitas diterbitkan.
2. Hubungan dengan Klien
1. Partner dapat mempromosikan Perusahaan dengan mengacu pada website Perusahaan dan informasi yang telah dipastikan
keasliannya oleh Perusahaan ke calon klien.
2. Partner menjamin keaslian dan keabsahan hukum seluruh dokumen dan kontrak yang partner ajukan ke Perusahaan atas nama Klien.
3. Partner memberikan Klien informasi penting yang dapat dipercaya terkait dengan memasuki kontrak layanan broker dengan
Perusahaan dan memberikan penjelasan terkait isi kontrak dan layanan Perusahaan.
4. Partner wajib memberitahukan Klien akan risiko terkait trading mata uang sebelum Perjanjian Penawaran Umum ditandatangani.
5. Memberikan rekomendasi dan informasi untuk memotivasi Klien melakukan operasi trading bukanlah bagian dari layanan
Perusahaan. Dalam beberapa kasus tertentu, Perusahaan berhak memberikan informasi, rekomendasi dan saran kepada Klien atas
kebijakannya, namun Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk konsekuensi dari rekomendasi yang diberikan. Seluruh operasi
trading yang berasal dari informasi yang tidak akurat atau kesalahan wajib dilaksanakan oleh Klien dan Perusahaan.
6. Partner tidak boleh memberikan rekomendasi dan saran kepada Klien mengenai operasi trading di akun trading. Jika dilakukan,
Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk konsenkuensi dari rekomendasi dan saran yang diberikan.
3. Hak dan kewajiban Partner
1. Partner wajib menarik Klien baru sehingga Klien masuk ke dalam perjanjian layanan broker dengan Perusahaan dan bekerja pada
pasar pasar finansial internasional di bawah syarat dan ketentuan Perusahaan.
2. Partner wajib membuka akun afiliasi dengan Perusahaan untuk menerima komisi.
3. Partner wajib menguasai layanan Perusahaan dan informasi umum mengenai pasar finansial internasional.
4. Partner wajib mempelajari seluruh sumber informasi Perusahaan dan menginformasikan Klien mengenai perubahan-perubahan
penting tepat pada waktunya.
5. Partner wajib memberikan informasi lengkap dan bantuan hukum kepada Klien dari grup afiliasi, serta mengatasi masalah Klien yang
mungkin dihadapi Klien saat trading di pasar forex.
6. Partner wajib menjawab semua pertanyaan Klien terkait layanan yang disediakan oleh Perusahaan.
7. Partner tidak berhak membuat sub-agensi dan perjanjian lain (kontrak), yang memberikan hak untuk mewakili otoritas Partner,
sepenuhnya atau sebagian, kepada pihak ketiga dibawah Perjanjian ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Pemberian hak
seperti ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Perusahaan.
8. Jika Partner tidak mampu menyelesaikan masalah Klien, Partner wajib menghubungi spesialis Perusahaan dengan seluruh rincian
yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah (nomor akun, tiket order, waktu, dll).
9. Partner berhak merencanakan dan menjalankan program marketing dan periklanan, jika Perusahaan menyetujui program tersebut.
10. Perusahaan berhak membatalkan komisi afiliasi tanpa pemberitahuan di awal jika Partner terbukti mengetik kata kunci "instaforex'
dan variasi pengejaannya, termasuk kata-kata dalam bahasa lain di mesin pencari seperti YANDEX, GOOGLE dll untuk menarik
Klien baru.

11. Partner berhak menambahkan akun afiliasinya dan menarik dana dari akun tersebut sesuai dengan Perjanjian Penawaran Umum.
12. Seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Penawaran Umum, akun afiliasi tersedia dalam mode akun klien pribadi, dimana Partner
berhak melakukan operasi trading di akun afiliasi. Karena perubahan cepat kurs mata uang nasional yang digunakan klien untuk
mengisi akun trading mereka, Perusahaan berhak menggunakan rata-rata kurs mata uang tersebut dalam membayarkan komisi
Partner.
13. Jika ada masalah terkait jalannya bisnis dan layanan Perusahaan, Partner harus menghubungi Perusahaan dengan rincian masalah
sehingga Perusahaan dapat segera berkonsultasi dengan partner mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.
14. Partner hanya berhak melakukan operasi trading di akun trading Klien dengan izin tertulis dari Klien.
15. Partner tidak berhak melakukan pembayaran dengan Klien (tunai atau non tunai, dalam mata uang nasional atau asing) dan untuk
menerima dana, sekuritas atau properti lainnya dari Klien.
16. Partner berhak memonitor efisiensi dari program promosi melalui kode afiliasi dan statistik afiliasi yang disediakan oleh Perusahaan.
17. Partner berhak menggunakan materi promosi yang disediakan oleh Perusahaan seperti banner, widget/informer, link teks, landing
page, dll.
18. Partner berhak mennggunakan desain merek Perusahaan untuk periklanan.
19. Partner berhak menarik partner lainnya dan memperoleh komisi dari setiap trading Klien yang mereka arahkan.
20. Partner berhak mengarahkan follower ForexCopy dan menerima komisi dari trading mereka.
21. Partner berhak mengarahkan trader PAMM dan meraih komisi dari trading mereka.
22. Partner berhak mengarahkan PAMM investor dan meraih bagian profit yang ditetapkan oleh PAMM trader jika investasi
menghasilkan profit.
23. Partner berhak melakukan operasi trading di akun afiliasi.
24. Jumlah rebate maksimum yang Partner dapat digunakan untuk menarik Pelanggan baru adalah sebesar 1.5 pips dari pasangan kurs
utama. Anda juga sebaiknya tidak menyebutkan jumlah potongan harga tersebut pada platform apapun, termasuk di website Anda
ataupun di akun media sosial, forum, blog, dan buletin berkala milik Anda. Untuk para kustomer yang direferensikan sebelum
18/11/16, jika partner telah membuat persetujuan berkaitan dengan pembayaran potongan harga lebih dari 1.5 pips, maka jumlah
potongan harga maksimum dapat mencapai 1.7 pips, namun Anda tetap tidak boleh memberitahukan hal ini di platform manapun
seperti yang disebutkan tadi. Jika Anda tidak dapat mematuhi peraturan tersebut, maka perusahaan berhak untuk memberikan
hukuman pada Partner berupa pembatalan pemberian hadiah keseluruhan ataupun sebagian.
4. Hak dan kewajiban Perusahaan
1. Perusahaan wajib membuka akun trading untuk Klien yang diarahkan oleh Partner sesuai dengan Perjanjian Penawaran Publik
2. Perusahaan memudahkan Klien untuk melaksanakan operasi trading dalam sistem dengan memberikan login dan password kepada
Klien.
3. Perusahaan wajib membuat catatan lengkap dari seluruh operasi yang dilakukan Klien.
4. Perusahaan memberikan informasi kepada Partner mengenai isi perjanjian yang telah ditandatangani serta syarat dan ketentuan
partisipasi Klien dalam trading valuta asing.
5. Perusahaan wajib melakukan pembayaran kepada Partner pada basis pendapatan per bulan dan pengeluaran sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
6. Perusahaan berhak meminta Partner memberikan laporan lengkap mengenai pelaksanaan dan hasil program penarikan Klien.
7. Perusahaan berhak menghentikan Perjanjian jika Partner tidak menarik 3 atau lebih Klien dalam waktu 30 hari sejak registrasi dengan
program afiliasi Perusahaan. Partner tidak boleh mengarahkan keluarga dekat jika Partner adalah perorangan, atau keluarga dekat dari
pendiri jika Partner adalah sebuah lembaga. Partner tidak boleh mengarahkan akunnya sendiri.
8. Perusahaan berhak mengeluarkan akun Klien dari grup afiliasi jika akun tersebut tidak diisi dalam waktu 30 hari sejak registrasi
dalam Client Cabinet.
9. Jika Partner gagal melakukan kewajiban dalam Perjanjian ini, Perusahaan berhak mengeluarkan Klien dari grup afiliasinya.
10. Partner berhak menginformasikan Klien dari grup afiliasi mengenai komisi yang diterima Partner dari operasi trading yang dilakukan
oleh Klien pada pasar finansial internasional sesuai dengan Perjanjian ini.
11. Jika Partner melanggar atau gagal melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian ini, Perusahaan berhak menghentikan Perjanjian ini
secara sepihak.
12. Perusahaan berhak melakukan tindakan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Lampiran.
5. Prinsip kerja Partner dalam menarik Klien
1. Partner berhak membuat sebuah website terkait dengan aktivitas Perusahaan dan berisi informasi mengenai pasar finansial
internasional dan menyediakan layanan broker, dealer dan investasi sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Klien terdaftar dan diarahkan ke grup afiliasi dengan beberapa metode berikut:
1. Klien mengklik link afiliasi yang terhubung ke website resmi Perusahaan.
2. Klien memasukkan kode afiliasi dalam form registrasi akun trading.
3. Partner mengajukan form identifikasi Klien yang ditandatangani Klien ke Perusahaan.
3. Klien dapat memilih untuk menolak layanan Partner dan memilih layanan dari Perusahaan.
4. Dengan maksud untuk menghindari persaingan yang tidak adil, tidak diperkenankan untuk memindahkan klien dari satu grup afiliasi
ke afiliasi lainnya, serta memindahkan Klien yang ada saat ini ke grup afiliasi. Pasal dari Perjanjian ini juga diamati oleh Klien saat
ini yang membuka akun baru dengan Perusahaan dengan tujuan memindahkannya ke grup afiliasi. Catatan: Klien bisa bergabung
dengan Perusahaan dengan penjelasan mengapa ia dipindahkan ke grup afiliasi lain. Perusahaan harus memikirkan dan
menyampaikan keputusan pada setiap aplikasi secara individu.
5. Partner tidak berhak memperoleh komisi afiliasi dari akun pribadi mereka dan yang dimiliki oleh kerabat dekat jika Partner seorang
individu; begitu pula dari akun pribadi dari pendiri atau akun kerabat dekat jika Partner adalah sebuah badan hukum.
6. Partner dilarang untuk menggunakan cara curang dalam menarik Klien termasuk namun tidak dibatasi dalam menggunakan berbagai
bentuk pemaksaan pengguna pada website Perusahaan dan mendaftarkan mereka dalam grup afiliasi.
6. Penyelesaian masalah

1. Partner berhak untuk mengajukan klaim dengan perusahaan dalam 5 hari kerja saat Partner mengetahui berbagai peristiwa atau
kejadian yang diduga menimbulkan klaim.
2. Berbagai klaim dari Klien terhadap Perusahaan harus ditulis dalam surat dan dikirim ke Perusahaan melalui pos atau melalui email ke
salah satu alamat resmi Perusahaan yang tertera dalam website Perusahaan. Klaim yang dibuat dengan cara lain (forum, telepon dan
sebagainya) tidak diterima.
3. Klaim harus berisi informasi berikut: nama lengkap dari Partner/nama perusahaan partner; penjelasan inti dari situasi yang
dipermasalahkan; rincian masalah lain yang mungkin berhubungan dengan resolusi masalah. Klaim tidak diperkenankan berisi:
evaluasi secara emosional dari masalah, menjelek-jelekan perusahaan; berbicara kata-kata kasar.
4. Perusahaan berhak untuk meminta Klien/Partner untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah.
5. Perusahaan berhak untuk menolak klaim jika ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 dan 7.3 tidak terpenuhi.
6. Perusahaan berkewajiban untuk memeriksa klaim Partner, menyampaikan keputusan mengenai masalah dengan segera dan
mengirimkan email kepada Partner. Periode maksimal untuk pemeriksaan masalah adalah 10 hari kerja sejak tanggal klaim
dilayangkan.
7. Setiap masalah yang timbul atau aplikasi dari Perjanjian ini harus diselesaikan dengan negosiasi.
8. Untuk membawa permasalahan ini ke lembaga hukum, perlu dilakukan pemeriksaan. Gugatan bisa dilakukan jika adanya
ketidakpuasan atau jawaban dari klaim yang diajukan tidak diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pada
pasal 6.5, 7.2, dan 7.3 .
7. Pertukaran data
1. Perusahaan harus menghubungi Partner melalui alat komunikasi berikut:
1. email;
2. fax;
3. telepon;
4. kantor pos;
5. pengumuman pada bagian yang sesuai di website Perusahaan;
6. alat komuniasi elektronik lainnya seperti yang ditetapkan oleh Perusahaan (Skype, ICQ, etc.)
2. Partner bisa mengubungi Perusahaan dengan menggunakan alat komunikasi yang dinyatakan dalam Pasal 7.1.
3. Pesan, dokumen, pengumuman, pemberitahuan, konfirmasi, laporan, dan sebagainya akan ditunjau setelah diterima oleh pihak terkait:
1. 1 jam setelah mengirim pesan melalui email;
2. 1 jam setelah mengirim pesan melalui surat internal terminal trading;
3. 1 jam setelah mengirim pesan melalui fax;
4. tepat setelah percakapan telepon selesai;
5. 7 hari kalender setelah mengirimkan dokumen melalui pos;
6. 1 jam setelah pengumuman dikirimkan pada website perusahaan.
8. Informasi rahasia
1. Partner tidak berhak untuk mengungkapkan informasi yang diterima dari Perusahaan saat kerjasama dan data pada Perjanjian yang
berisi seluruh masa berlakunya dari Perjanjian ini dan dalam 5 tahun setelah penghentian.
2. Partner tidak diperkenankan untuk membocorkan informasi rahasia terkait bisnis dan layanan Perusahaan kepada rival dari pihak
ketiga.
3. Berbagai pihak harus memastikan kerahasiaan dari data pribadi dan akun Klien dan juga rincian trading yang dilakukan oleh Klien.
9. Pendapatan dan penyelesaian bersama.
1. Jika, komisi harian untuk berbagai trading lebih dari $500, dan jumlah dari Klien aktif (trading secara aktif) kurang dari 10,
Perusahaan berhak untuk mengubah jumlah komisi pada akun afiliasi ini dan mengurangi menjadi 0,5 pip secara sepihak.
2. Perusahaan harus membayar komisi afiliasi kepada Partner hanya jika Partner menarik tidak kurang dari 3 Klien trading.
3. Perusahaan membayarkan komisi afiliasi kepada Parnter menurut lampiran 1 dari Perjanjian. Komisi tidak boleh lebih dari 50% dari
nilai ekuitas rata-rata pada seluruh akun Klien dalam grup afiliasi untuk setiap laporan bulanan. Nilai ekuitas rata-rata dihitung
sebagai jumlah dari nilai ekuitas pada seluruh akun Klien di awal dan akhir laporan setiap bulan yang dibagi 2.
4. Saat menghitung komisi, Perusahaan berhak untuk tidak ikut memperhitungkan trading yang dilakukan oleh Klien karena kesalahan
platform trading dan melepas tanggung jawab Klien untuk trading dari grup afiliasi.
5. Apabila jumlah komisi dari trading yang diberikan Klien melebihi 30% dari jumlah total komisi diberikan ke akun afiliasi, atau jika
Pasal 5.5 dari Perjanjian ini dilanggar, Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan komisi kepada Partner dan tidak menyertakan
Klien tersebut dari grup afiliasi.
6. Apabila order dalam akun Klien yang dimaksud diketahui melanggar peraturan umum InstaForex, peraturan dari sistem bonus; jika
komisi dikenakan dari akun yang diduga penipuan; atau jika Klien diketahuo menggunakan strategi yang bertujuan memperoleh profit
dari komisi afiliasi dan potongan harga sehingga merugikan trading utama (termasuk namun tidak dibatasi pada kasus saat strategi ini
adalah bagian dari strategi umum dari akun Klien dan akun afiliasi), Perusahaan berhak untuk membatalkan komisi dari akun tersebut
dan mengeluarkan Klien tersebut dari grup afiliasi.
7. Apabila data registrasi dari Partner bertepatan dengan, data registrasi baik separuh atau keseluruhan dari Klien yang ada pada grup
afiliasi, Perusahaan memiliki hak untuk menganggap kebetulan ini sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 5.5 dan 9.5 dari Perjanjian
ini ke akun afiliasi sepenuhnya.
8. Apabila kepemilikan akun Klien pada grup afiliasi dan akun afiliasi diketahui menggunakan alamat IP yang sama, Perusahaan berhak
untuk menganggap kebetulan ini sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 5.5 dan 9.5 dari Perjanjian ini ke akun afiliasi sepenuhnya.
9. Untuk mencegah cara curang untuk memperoleh komisi dari trading yang dieksekusi pada akun dari Klien yang dimaksud atau akun
yang terdaftar atas nama palsu yang dikelola oleh Partner, Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan komisi afiliasi dari trading
yang menghasilkan profit kurang dari 3 pip.
10. Perusahaan dapat menganggap kasus pelanggaran dari Pasal 3,1 dan 5,4 dari Perjanjian oleh Partner sebagai aktifitas yang tidak
konsisten dengan prinsip program afiliasi. Klien yang ditarik melalui pelanggaran dari Pasal yang disebutkan diatas pada Perjanjian

ini harus dikeluarkan dari grup afiliasi, dan komisi yang diperoleh dari trading mereka harus dibatalkan sepenuhnya.
11. Pada skala bulanan, Partner berhak untuk meminta Perusahaan untuk memeriksa jumlah Klien yang disebut dan nomer akun Klien
serta meninjau hasil dari pelaksanaan trading mereka.
12. Komisi ditambahkan ke akun afiliasi segera setelah Klien yang disebut menutup trading. Apabila akun dari Partner dan Klien berasal
dari server yang berbeda pada Perusahaan, komisi afiliasi ditambahkan di hari berikutnya setelah Klien menutup trading.
13. Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan komisi dari margin trading yang diproses dari dana bonus dari peserta program bonus.
Pasal ini berlaku pada komisi yang telah ditambahkan. Peserta program bonus dapat dikeluarkan dari grup afiliasi.
14. Apabila Klien yang berada dalam grup afiliasi mengajukan klaim kepada Departemen Penanganan Perusahaan terkait dengan Partner
yang menerima komisi, Perusahaan berhak untuk membatalkan komisi afiliasi sepenuhnya.
15. Apabila profit dari trading yang dihasilkan oleh Klien tidak lebih dari 5 pip, Perusahaan berhak untuk mengatur komisi afiliasi yang
diterima Partner dari bagian trading tersebut.
16. Jika jumlah total dari komisi afiliasi yang diperoleh dari berbagai akun trading melebihi 60% dari total deposit yang dihasilkan oleh
Klien ke akun ini (contoh, jika jumlah total komisi afiliasi dari akun Klien $1,000 lebih dari $600), Perusahaan berhak untuk
menyesuaikan jumlah total dari komisi afiliasi sehingga tidak lebih dari 60% dari deposit total.
17. Perusahaan membayar komisi kepada Partner berdasarkan pada lampiran 1 dari Perjanjian saat ini.
18. Berbagai pihak melakukan perhitungan dan membayar pajak mereka dan bea cukai pihak ketiga lainnya secara bebas.
19. Penarikan komisi harus diproses dalam persyaratan, yang ditetapkan oleh sistem pembayaran, namun, jika komisi dari referal yang
didepositkan melalui kartu kredit dan beberapa sistem pembayaran lain, persyaratan akan diperpanjang hingga 45 hari berdasarkan
kalender sejak pengisian terakhir melalui sistem ini dengan perpanjangan yang lebih lanjut jika diperlukan. Perusahaan patut
menginformasikan Partner mengenai pelaksanaan batasan tersebut.
20. Perusahaan berhak untuk membatalkan pemberian komisi kapan saja dan tanpa penjelasan jika jumlah pip lebih dari 1.5 pips, bahkan
setelah komisi tersebut telah dikreditkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa kerjasama bersama Partner telah
menyebabkan kerugian bagi Perusahaan yakni kerugian ketika melayani operasi keuangan mereka.
10. Ketentuan akhir
1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal saat kedua belah pihak menandatanganinya.
2. Perjanjian berlaku selama 12 bulan sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Apabila persyaratan dari Perjanjian terpenuhi, Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
4. Perusahaan memiliki kebijakan mutlak untuk mengubah dan menambahkan perbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini dan memberikan peringatan 5 hari sebelumnya.
5. Salah satu Pihak bisa membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan peringatan sekurangya 5 hari kepada pihak lain.
6. Salah satu Pihak berhak mengajukan kepengadilan untuk membatalkan Perjanjian apabila dilaporkan pelanggaran kewajiban oleh
Pihak lain dan masalah lain yang ditetapkan dalam undang-undang saat ini.
7. Tidak ada perubahan, tambahan atau lampiran pada perjanjian ini yang efektif terkeciali ditulis dan ditandatangani oleh otorisasi
perwakilan dari Pihak semestinya dalam batas waktu yang ditentukan oleh perubahan, tambahan dan lampiran ini. Jika masa berlaku
belum ditentukan, maka akan mulai berlaku efektif pada tanggal ketikan ditandatangani oleh kedua Pihak.
8. Perjanjian dan lampirannya dibuat dalam dua rangkap dimana masing-masing Pihak harus memilikinya. Setiap salinan dianggap
memiliki keotentikan yang sama.
Lampiran: Penyelesaian kewajiban bersama
1. Perusahaan harus membayar Partner komisi afiliasi dari seluruh trading yang dihasilkan oleh Klien yang disebutkan oleh Partner, tanpa
mempedulikan apakah Klien memperoleh profit atau tidak.
2. Jumlah komisi afiliasi
1. Perusahaan harus membayar komisi kepada Partner 1,5 pip dari setiap trading yang dihasilkan pada instrumen utama Forex.
2. Perusahaan harus membayar komisi kepada Partner 1,2 pip dari setiap trading yang dihasilkan dari CFDs.
3. Perusahaan harus membayar komisi kepada Partner sebesar $20 untuk setiap trading yang dihasilkan pada EMAS dan $10 untuk
setiap trading yang dihasilkan pada SILVER.
4. Perusahaan harus membayar komisi kepada Partner setara dengan 33,3% dari biaya yang dikenakan oleh Perusahaan dari trading pada
kontrak berjangka yang diberikan.
5. Perusahaan harus membayar komisi kepada Partner setara dengan 4% dari setiap nilai option.
6. Jumlah komisi afiliasi ditentukan untuk 1 lot trading pada Forex, CFDs dan logam.
7. Dari nasabah yang menerima bonus 55%, komisi sebesar 2/3 dari standar, dari nasabah yang menerima Bonus StartUp 100% — 50%
dari standar.
3. Berbagai pembayaran lain memungkinkan hanya jika Perusahaan dan Partner menyetujuinya dalam pengaturan jaminan.

