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Mga Tuntunin at Kundisyon para sa Paligsahan ng HotForex Pilipinas  

 

Ang Paligsahan ng HotForex Pilipinas ay isang  Live trading Contest, na naghahandog 

sa mga kliyente ng pagkakataon na manalo ng isa sa mga tatlong papremyo: $2000 

USD , iPhone 6 o iPad Air 

 

1. Ang panahon ng rehistration para sa HotForex Philippine Contest ay tatakbo 

mula ika-25 ng Mayo hanggang ika-24 ng Hulyo 2015. Ang mga Kliyente, na may 

aprubado at may pondong myHotForex account lamang ang maaaring mag 

rehistro para sa paligsahang ito. 

 

2. Para makasali sa HotForex Philippine Contest, ang kliyente ay dapat na may 

inisyal na deposito ng halagang $100 o mahigit ( single initial deposit ) sa 

kanyang myHotForex (Mywallet). Pagka rehistro para sa paligsahan, dapat na 

ilipat ang halaga sa kanyang Philippine Contest account. 

 

3. Maaaring magdeposit ng maramihang beses (Re-Deposit) para sa iyong 

Philippine Contest account. Gayunman, ang minimum na karagdagang deposito 

ay $100 USD.  

 

4. Ang mga Account na hindi masunod ang antas ng minimum na deposito ay hindi 

makakasama sa ang pagganap ng calculations at samakatuwid ay hindi 

maisasama sa kompetisyon. 

 

5. Dapat na may minimum na 10 trades na i-execute  mula ika-22 ng Hunyo  

hanggang ika-24 ng Hulyo 2015  upang maging kwalipikado na 

makipagkumpetensya sa paligsahan. Kung ang minimum na trade ay hindi 

natugunan, ang Kliyente ay aalisan ng karapatan mula sa Contest. 
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6. Ang mga Accounts para sa HotForex Philippine Contest  ay hindi aktibo hanggang 

sa simula ng kompetisyon. Ang Trading Period para sa HotForex Philippine 

Contest ay mag-sisimula sa ika-22 ng Hunyo 00:01 Server time ( GMT +3)  

hanggang ika-24 ng Hulyo 2015  23:59 Server Time ( GMT +3)  

 

7. Ang mga Account para sa HotForex Philippine Contest ay magiging aktibo sa 

simula ng Trading Period sa sandaling makapag transfer ang kalahok ng 

minimum na deposito na $100 USD sa kanyang Philippine Contest Account.  

 

8. Ang kliyente ay isang beses lamang maaaring sumali para sa Philippine Contest, 

Na sumasailalim sa mga tuntunin at kundisyon. Maximum na Isang (1) account 

lamang bawat kliyente at bawat isang unique na IP address lamang.  

 

9. Forex ,Gold at Silver lamang ang maaaring i-trade. 

 

10. Mga residente lamang ng Pilipinas ang maaaring sumali sa HotForex Philippine 

Contest. 

 

11. Ang leverage para sa Account ng HotForex Philippine Contest ay 1:400 at hindi 

maaaring palitan.  

 

12. Maaaring gumamit ng Expert Advisors ( EA's ) 

 

13. Ang mga bakuran para sa diskuwalipikasyo mula sa HotForex Philippine Contest 

kasama ang, ngunit hindi limitado sa ; 

a) Ang pag-pagsumite ng mga mapanlinlang na mga detalye sa panahon ng 

rehistrasyon; 

b) Pag bukas ng mahigit sa isang HotForex Philippine Contest Account; 

c) Pag rerehistro para sa paligsahan mula sa isang IP address na 

kasalukuyang nakakonekta na sa isang account para HotForex Philippine 

Contest. Sa ganoong kaso ang lahat ng nagparehistro, maliban sa mga 
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unang kliyente na nagrehistro mula sa tiyak na mga IP address, ay aalisan 

ng karapatan mula sa paligsahan. 

d) Ang pagkabigong matugunan ang pangangailangan na 10 trades sa 

pagitan ika-25 ng Mayo 2015 at  ika-24 ng Hulyo 2015. 

 

14. Sa ika-24 ng Hulyo 2015 ika 23:59 Server Time(GMT + 3), ang lahat ng bukas na 

trades ay isasara, at ang kalakalan para sa HotForex Philippine Contest ay 

matatapos . Ang mga resulta mula sa HotForex Philippine Contest ay sisimulan 

ng kalkulahin .  

 

15. Ang HotForex Philippine Contest percentage return ay kinakalkula bilang  (Profit 

/ Kabuuang Deposito) x 100. Ang Kalkulasyon ay batay sa closed trades lamang. 

 

16. Withdrawals mula sa Account ng HotForex Philippine Contest ay hindi 

pinahihintulutan sa panahon ng paligsahan 

 

17. Ang Kliyente ay maaaring magpasya na mag-withdraw bilang kalahok sa 

pamamagitan ng pag email sa support@hotforex.com. Sa oras na ang kahilingan 

ay ginawa, ang Account para sa paligsahan ay tatanggalin mula sa mga ranggo at 

ang opsyong withdrawal ay magiging aktibo. 

 

18. Ang Tatlong (3)  pinakamataas na ranggo mula sa mga kalahok ay karapat-dapat 

upang tubusin ang isang premyo. Ang mga Papremyo ay iginawad batay sa 

ranggo: 

• 1 st place: $2000 USD 

• 2 nd place: iPhone 6 

• 3 rd place: iPad Air 

 

19. Sa kaganapan na mas gusto ng kliyenteng nagwagi na makatanggap ng cash 

katumbas ng kanyang nakalaan na premyo, kung saan naaangkop, dapat siyang 
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makipag-ugnay sa support@hotforex.com. Paksa sa sumang-ayon na halaga ng 

cash na katumbas ng papremyo, ang Kompanya ay i-credit naaangkop na halaga 

sa myHotForex account ng nagwagi. Ang Cash na premyo ay maaaring gamitin 

para sa mga layuning pangkalakal o maaaring mai-withdraw. 

 

20. Ang Mananalo ay ihahayag sa ika-31 ng Hulyo 2015 at ang mga nanalo ay 

aabisuhan sa kanilang mga rehistradong numero ng telepono o email address sa 

ika-14 ng Agosto. Kung ang nagwagi ay hindi tumugon sa Kompanya sa loob ng 

10 araw ng kalendaryo mula ng matanggap ang notification, ang premyo ay 

itinuturing na tapos na. 

 

 

21. Ang kumpanya ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad para sa 

anumang kaugnay na mga gastusin ng papremyo, na hindi partikular na kasama 

sa mga premyo. 

 

22. Inilalaan ng kumpanya ang karapatang  pagpalit ng premyo sa nagwagi,  ng isang 

Papremyo na may katumbas na halaga, sa kaganapan na ang inaalok na orihinal 

na premyo ay hindi available.   

 

23. Ang nagwaging kliyente ay tumatanggap ng responsibilidad para sa anumang 

Taxes na maaaring matamo mula sa pagtanggap ng papremyo sa HotForex 

Philippine Contest 

 

24. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Papremyo mula sa HotForex Philippine 

Contest, ang mga nagwagi ay sumasang-ayon na ang kanilang mga imahe at 

pangalan ay gagamitin para sa marketing at promotional na layunin lamang ( 

tinukoy at isinasagawa sa sariling paghuhusga ng Kumpanya ) 
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25. Sa pamamagitan ng pagsali sa HotForex Philippine Contest, Ang mga kalahok ay 

nagpapahintulot sa Kumpanya na ihayag ang mga resulta at ang kanilang mga 

pangalan sa mga website ng Kumpanya sa regular na batayan. 

26. Sa pamamagitan ng pagsali sa HotForex Philippine Contest, Kinukumpirma ng 

kliyente na kanyang nabasa at siya ay sumasang-ayon sa nasasaklawan ng mga 

Tuntunin at Kundisyon ng HotForex Philippine Contest at anumang iba pang 

Tuntunin at Kondisyon ng Kumpanya na maaaring ipatupad. 

 

27. Kung ang Kumpanya ay may hinala na ang kliyente ay nag-abuso o nagtangkang 

mag-abuso nito, o ng anumang programang promosyonal o paligsahan, Ang 

Kumpanya ay naglalaan ng karapatan na tanggihan, ang pag withdraw at/o i-

withhold ang papremyo.  

 

28. Kung ang Kumpanya ay may hinala o may rason na maniwala na ang kliyente ay 

ng abuso ng  Tuntunin at Kundisyon ng HotForex Philippine Contest, ang 

Kumpanya ay naglalaan ng karapatan, ng walang pahintulot ng kliyente, na alisan 

ng karapatan ang kliyente ng may madalian na epekto 

 

29. Ang Kumpanya ay naglalaan ng karapatan, sa kanyang ganap na paghuhusga, na 

baguhin o wakasan ang HotForex Philippine Contest o anumang mga Tuntunin at 

Kundisyon kasama nito, sa anumang oras nang walang pahintulot ng kliyente. 

 


