1. Elke couponhouder heeft recht op een bonus voor het bedrag dat in de couponvoorwaarden is bepaald.
2. Bonus die door een couponhouder wordt ontvangen, kan worden bijgeschreven op een nieuwe handelsaccount of die die al is gefinancierd
met de vaste bonus of de welkomstbonus van 30% of 55% van de storting.
3. De klant bevestigt dat hij / zij de bonus zal gebruiken die wordt geboden door de couponvoorwaarden in zijn / haar eigen belang en niet in het
belang van één van zijn / haar directe familieleden, familieleden of bekenden.
4. De bonus die de couponhouder ontvangt, kan niet van een rekening worden afgeschreven als niet aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in
Clausule 7 is voldaan. is voldaan gespecificeerd in clausule 7 zijn niet voldaan. De winst die uit de bonus wordt gehaald, kan echter wel
worden opgenomen zonder enige beperking, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden van deze overeenkomst is voldaan.
5. De klant gaat ermee akkoord dat in het geval van welke geldopname van de handelsrekening dan ook, de bonus volledig zal worden
geannuleerd.
6. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bonussen te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg van de redenen.
Daarom raden we u ten zeerste aan om geen rekening te houden met bonusfondsen bij het berekenen van de winstgevendheid van uw
handelsstrategie. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het annuleren van de bonus, inclusief de Stop Out-gevallen,
aangezien de gegeven bonus het volledige eigendom van het bedrijf blijft totdat de klant bezit neemt van de bonus door het vereiste aantal
lots te open zoals gespecificeerd in clausule 7 van deze overeenkomst.
7. De Couponbonus kan worden ingetrokken nadat een bepaald aantal InstaForex-lots is verzameld op een handelsaccount (1 markt-lot is gelijk
aan 10 InstaForex-lots) gelijk aan X * 5, waarbij X het bonusbedrag in USD is.
8. De klant kan de Couponbonus slechts één keer ontvangen.
9. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de campagnevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.
10. De officiële taal van de overeenkomst is Engels. In het geval van afwijkende lezingen van een vertaalde versie en de Overeenkomst in het
Engels, wordt de Overeenkomst in het Engels beschouwd als een voorafgaande referentie-standaard.

De klant heeft het recht om de beslissing van het bedrijf binnen 10 dagen per e-mail aan te vechten: bonuses@instaforex.com.

