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 : %011بونس اعتباری 

 

گرفته شده است. اگر جهت افزایش حجم معامالت )لوریج( در حساب های مشتریان در نظر  %011بونس اعتباری 

تمام شرایط مورد نیاز برای این نوع بونس فراهم شود مشتری می تواند مجموع بونسی که در حسابش قرار داده 

شده است را بدون هیچگونه محدودیتی برداشت کند. براساس قوانین این بونس قابل معامله و از دست دادن نمی 

تر از مقدار این بونس برسد این بونس از حساب برداشته می شود. باشد. به عبارت دیگر اگر موجودی حساب به کم

 این بونس حد ضرر در حساب را برای اصل موجودی به طور موثری به صفر می رساند.

 شرایط و ضوابط:

مشتری قبول می کند که تمامی شرایط و ضوابط  %111با باز کردن یک حساب تجاری با بونس اعتباری  .1

 آنها موافق است. مربوطه را خوانده و با

تغییر و یا فسخ این بونس را تحت اختیار و صالحدید خود و در هر زمانی بدون اطالع  ,شرکت حق اصالح .2

 قبلی دارد.

شرکت حق امتناع از ارائه این بونس را تحت اختیار خود و بدون نیاز به ارائه دلیل دارد. شرکت در قبال  .3

در نتیجه کنسل شدن و یا حذف بونس ایجاد شود مسئول نمی  هرگونه ضرر احتمالی و یا پیامدهای دیگر که

 باشد.

اگر شرکت با عدم حسن نیت مشتری و یا قصد سوء استفاده او از بونس ها مواجه شود این حق را دارا می  .4

باشد تا کلیه بونس ها را از حساب های مشتری حذف کند. و در صورت لزوم با احترام به مشتری می تواند 
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ایط و ضوابط چه موقتی و چه دائمی را لغو کند و دسترسی مشتری به خدمات را قطع کند و یا هر گونه شر

 حساب مشتری را به طور کامل ببندد. 

 دالر تعلق می گیرد. 111تنها به واریزی های باالی  %111بونس اعتباری  .5

 ق می گیرد.تعل Micro,Premium,Islamic,FIX,Currenexتنها به حساب های  %111بونس اعتباری  .6

هنگامی که مشتری حجم معامالتی مورد نیاز را کامل کرد جهت درخواست برداشت بونس باید ایمیلی به  .7

 ارسال کند. support@hotforex.comآدرس 

جهت برداشت بونس ماه فرصت دارد تا  3پس از این که حجم معامالت به میزان مورد نیاز رسید مشتری  .8

خود اقدام کند. عدم انجام این کار در بازه زمانی اعالم شده حق مشتری جهت طلب این بونس را باطل می 

 کند.

دالر به ازای هر حساب تجاری می باشد. اگر یک مشتری  31111حداکثر مقدار اهدایی در این نوع بونس  .9

تعلق می گیرد نمی تواند از سقف تمام حساب ها چندین حساب تجاری داشته باشد مجموع بونس هایی که به 

 دالر تجاوز کند. 151111

 سال و یا زیر سن قانونی امکان پذیر نمی باشد. 18برای افراد زیر  %111شرکت در برنامه بونس اعتباری  .11

لطفا توجه داشته باشید که شما نمی توانید بونس ها را جا به جا و یا تغییر دهید. مشتری تنها می تواند از طریق  .11

درخواست حذف بونس را بدهد که در این صورت  backoffice@hotforex.comارسال ایمیل به بخش 

 ف شده و هیچ بونسی به واریزی های بعدی تعلق نمی گیرد.تمام بونس های فعال حذ

 شرایط عملیاتی:

 برای برداشت بونس از حساب خود نیاز به انجام حجم معامالتی زیر دارید: .12

mailto:support@hotforex.com
mailto:backoffice@hotforex.com
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 $111/  2=  51<     الت ------------------------/ مجموع بونس       2تعداد الت ها = 

الت استاندارد معامله انجام  51برداشت این مقدار شما الزم هست که بونس دریافت کردید برای  $111مثال: شما 

 داده باشید.

پیپ اختالف بین قیمت باز شدن و بسته شدن باشند در حجم معامالتی مورد نیاز محاسبه  3تنها معامالتی که دارای 

 می شوند.

 1:1ساب هم به تناسب هنگامی که یک مشتری از حساب خود برداشت می کند از میزان بونس موجود در ح .13

 کسر می گردد.

 %111به طور اتوماتیک از بونس اعتباری  $111از حساب خود برداشت کند  $111مثال: اگر یک مشتری 

 که قبال به او تعلق گرفته بود کسر می شود.

هر مقدار بونسی که حذف شده باشد در واریزی های بعدی به حساب مشتری نمی تواند مطالبه شود. این به  .14

حذف و یا از دست رفته باشد در حداکثر میزان اهدایی  ,این معنی هست که هر میزان بونسی که برداشت

 دالر است محاسبه می شود. 31111بونس که 

تا زمانی که حجم معامالتی مورد نیاز کامل نشده باشد مشتری نمی تواند بیشتر از میزان سپرده اصلی خود  .15

زمان برداشت کند. اگر سپرده اولیه برداشت شود بونس نیز حذف خواهد  بعالوه سود و یا منهای ضرر در هر

 13شد. اگر بخشی از سپرده اولیه برداشت شود بونس نیز به تناسب آن کسر خواهد شد طبق بند 

اگر حجم معامالتی مورد نیاز انجام نشود و میزان موجودی حساب کمتر از مقدار بونس شود سپس بونس به  .16

موجودی (  –سط سیستم حذف می شود. به عبارت دیگر اگر موجودی نقدی )میزان بونس طور اتوماتیک تو
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به صفر و یا کمتر برسد تمام بونس های اعتباری قبلی که داده شده است از حساب مشتری برداشته می شود. 

 در این شرایط شرکت در قبال عواقب ناشی از حذف شدن بونس و کال شدن مسئولیتی نمی پذیرد.

و انتقاالت داخلی بین حساب های تجاری به عنوان برداشت محاسبه می شوند بنابراین هر مقداری که از نقل  .17

تعلق گرفته برداشت شود شامل قانون برداشت بونس  %111موجودی اصلی حسابی که به آن بونس اعتباری 

 خواهد شد.

 یر نمی باشد.امکان پذ %111نقل وانتقاالت خارجی از حساب های دارای بونس اعتباری  .18

 وجود نخواهد داشت. Margin Callهشدار  %111در صورت انتخاب بونس اعتباری  .19

این توافقنامه همانند سایر توافقنامه های مربوطه )زمان حال و آینده( به زبان انگلیسی می باشند. هرگونه  .02

جود هرگونه نسخه ترجمه شده صرفا جهت تسهیل کردن درک مطالب برای کالینت می باشد. در صورت و

تناقض و یا اختالف بین نسخه اصلی انگلیسی و نسخه های ترجمه شده تنها نسخه اصلی انگلیسی قابل استناد 

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


