PROMOSI BONUS DEPOSIT $1500
Definisi
•
•
•
•
•
•
•

[Deposit] adalah jumlah deposit tunai klien
[Kredit] adalah jumlah margin bebas yang diberikan broker kepada klien
[Volume Trading Minimum] adalah total volume yang diperlukan untuk berdagang sebelum
klien dapat menarik dana bonus yang diterima dari Promosi.
[Jumlah Penarikan] adalah jumlah yang klien pilih untuk ditarik.
[Saldo Akun] adalah saldo klien yang tersedia di akun mereka
[P&L] adalah Untung dan Rugi dari semua posisi terbuka dan tertutup
[Ekuitas] merepresentasikan pemantauan secara real-time dari saldo dan perhitungan
akumulasi Profit dan Loss dari posisi terbuka

Persyaratan Umum
1. Promosi ini menawarkan bonus [Kredit] yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian.
2. [Kredit] memberikan margin tambahan dan meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk
Trading (yaitu untuk membuka posisi baru dan mempertahankan persyaratan margin untuk
posisi tersebut). [Kredit] dapat digunakan untuk saldo akun Trading dan ditampilkan di
bidang "Kredit" platform MetaTrader.
3. Promosi ini hanya berlaku untuk satu akun MT4 per profil klien yang memenuhi syarat.
4. Promosi ini tersedia untuk akun STP untuk klien baru dan yang sudah ada. Klien harus
mendaftar melalui halaman promosi Zeal Capital Markets (Zeal) untuk berpartisipasi.
5. Akun MAM tidak dapat mengikuti promo ini.
6. Jika pengguna yang mendaftar sebelum dimulainya acara dan memasuki halaman promosi
untuk pertama kalinya, pengguna perlu menghubungi Layanan Pelanggan ZFX untuk memilih
akun yang akan berpartisipasi dalam promosi.
7. Jika pengguna baru mendaftar untuk promosi, Kredit akan diberikan ke akun STP pertama.
8. [Deposit] harus dilakukan selama periode promosi agar memenuhi syarat untuk mengikuti
promosi. Setiap deposit yang dilakukan sebelum atau setelah periode ini tidak memenuhi
syarat untuk promosi ini.
9. Periode Promosi dimulai dari 00:00 14 November 2020 dan akan berakhir pada 24:00 30
April 2021 GMT + 7.
10. Promosi ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan promosi ZFX lainnya.
11. Maximum Leverage 1:500
12. Semua klien baru harus berusia di atas 18 tahun.
13. Jika istilah-istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggris, maka versi
bahasa Inggris dari istilah-istilah ini akan berlaku jika terdapat ketidakkonsistenan.

Credit Calculation
1. Bonus [Kredit] hanya dihitung untuk setoran baru untuk klien baru dan lama. Selama
periode promosi, jika klien menarik lebih dulu kemudian deposit, itu tidak akan dihitung.
Contoh: A menyetor 500 USD dan memiliki saldo 1000 USD sebelum berpartisipasi dalam
promosi, kemudian A berpartisipasi dalam promosi, menarik 1000 USD dan menyetor 1500
USD, hanya setoran baru 500 USD yang akan dihitung untuk Bonus [Kredit]. Setelah akun
Trading Peserta didanai, Peserta harus memberi tahu Dukungan Pelanggan (CS) ZFX untuk
mengatur pengalihan Kredit ke akun Trading Peserta melalui email.
2. Kalkulasi Kredit :
• Kredit = Deposit * 10%
3. Jumlah total maksimum akumulasi [Kredit] yang diberikan per klien yang memenuhi syarat
adalah 1.500 USD.
4. Transfer internal tidak diperbolehkan
5. Penarikan dana diperbolehkan, namun [Kredit] juga akan dikurangi menyesuaikan [Kredit]
sesuai dengan Net Deposit terkini.

Konversi Kredit
1. Peserta dapat mengonversi [Kredit] menjadi uang tunai ketika Persyaratan [Volume Trading
Minimum] yang sesuai dengan [Deposit] telah terpenuhi. Peserta tidak harus mencapai
[Volume Trading Minimum] dari [Deposit] secara total untuk mengonversi [Kredit] menjadi
uang tunai.
2. Perhitungan [Volume Perdagangan Minimum]:
[Volume Perdagangan Minimum] = [Kredit] * / 5
Net Deposit
$200
$400
$1,000
$5,000
$15,000

Kualifikasi
10% of $200
10% of $400
10% of $1,000
10% of $5,000
10% of $15,000

Kredit yang diterima
$20
$40
$100
$500
$1,500

Volume yang
diperlukan (lot)
4
8
20
100
300

3. Volume Trading dihitung dalam lot.
4. Definisi 'Lot': 1 lot berarti 1 lot standar dari transaksi buka dan tutup yang telah diselesaikan.
5. [Persyaratan lot Trading] akan dihitung pada akhir setiap minggu. Jika peserta memenuhi
persyaratan untuk setiap setoran, Bonus [Kredit] yang sesuai akan dikonversi menjadi uang
tunai dan ditransfer ke saldo peserta.
6. Order yang dibuka dan ditutup dalam satu menit akan dikeluarkan dari perhitungan [Volume
Trading Minimum]
7. Semua Hedging order di arah yang berlawanan dalam 120 detik setelah membuka posisi
akan dikeluarkan dari perhitungan [Volume Trading Minimum]
8. Akun akan dihentikan ketika Kredit = Ekuitas atau kondisi Stop Out Tambahan akan memicu
prosedur Stop Out jika total ekuitas akun peserta (saldo sendiri + floating untung / rugi saat
ini + swap + jumlah Bonus - per komisi Trading) turun di bawah Level Stop Out , akun STP
30%

9. Periode perhitungan lot: Klien harus menyelesaikan persyaratan lot sebelum 23:59 31
Januari 2021. Setelah tanggal ini, semua [Kredit] yang tersisa akan dihapus.

Reservasi Hak dan Diskualifikasi
1. Promosi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Trader asli untuk merasakan
lingkungan trading terbaik dengan Zeal. Zeal memiliki 0 toleransi terhadap perilaku kasar apa
pun. Jika terjadi kecerobohan dalam trading, penggunaan berlebihan, penyalahgunaan
pesanan di mana "Hedging" mungkin terlibat, transaksi tersebut tidak akan dipertimbangkan
dan akan diperlakukan sebagai aktivitas ilegal. Zeal berhak untuk mendiskualifikasi peserta
mana pun atau membatalkan trading yang ditemukan melanggar aturan trading atau
menerapkan strategi trading yang tidak tepat. Hedging berarti klien mengekspos akun
trading dengan trading berlawanan dengan trading yang ada dengan volume perdagangan
yang sama dengan Zeal atau perusahaan lain untuk mendapatkan keuntungan dari
ketentuan kesepakatan. Zeal memiliki keleluasaan tunggal untuk menentukan perilaku kasar
dan itu bersifat final.
2. Zeal berhak menolak partisipasi klien dalam kampanye untuk beberapa permintaan dari
alamat IP yang sama.
3. Setiap indikasi atau kecurigaan, atas kebijakan Perusahaan sendiri, dari segala bentuk
arbitrase (termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan tanpa risiko), penyalahgunaan
(termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan peserta pola kegiatan yang
menunjukkan bahwa peserta semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
finansial dari bonus perdagangan kredit tanpa benar-benar tertarik dengan perdagangan di
pasar dan / atau pengambilan risiko pasar), penipuan, manipulasi, arbitrase uang kembali
yang terkait dengan bonus perdagangan atau lainnya bentuk aktivitas penipuan atau
penipuan, akan membatalkan semua bonus perdagangan yang telah dikreditkan sebelumnya
dari Akun perdagangan nyata Klien yang Memenuhi Syarat dengan Perusahaan dan / atau
setiap dan semua transaksi yang dilakukan dan / atau untung atau rugi yang dipertaruhkan
di dalamnya. Dalam keadaan ini, Perusahaan memiliki hak, atas kebijakannya sendiri untuk
menutup / menangguhkan (baik sementara atau permanen) semua yang Memenuhi Syarat
tersebut Akun Real Klien dengan Perusahaan, membatalkan semua posisi dan semua
keuntungan yang diperoleh peserta. Dalam keadaan ini, Perusahaan tidak bertanggung
jawab atas segala konsekuensi dari pembatalan bonus perdagangan, termasuk, namun tidak
terbatas pada, penutupan pesanan oleh Stop Out.
4. Zeal berhak untuk mengubah atau membatalkan salah satu kondisi kampanye promosi
sepenuhnya atau sebagian atau mengakhiri tindakan mereka kapan saja tanpa
pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan sepihak Perusahaan.
5. Perusahaan berhak menggunakan informasi pribadi klien (nama, foto, dan video) dari siapa
yang mendapatkan hadiah untuk tujuan pemasaran.
6. Zeal tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan dalam penerimaan atau pengiriman
pesanan karena kerusakan atau kegagalan fasilitas transmisi atau komunikasi, atau karena
sebab lain di luar kendali atau antisipasi yang wajar.
7. Zeal berhak untuk mengubah atau mengesampingkan aturan apa pun selama dan setelah
promosi ini. Kami dapat membuat perubahan pada Syarat dan Ketentuan dan akan memberi

tahu Anda tentang perubahan ini dengan memposting persyaratan yang diubah di situs web
Zeal.
8. Syarat ketentuan ini diperbaharui pada tanggal: 23 Januari 2021

