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 شرایط و قوانین مسابقه

این برنامه یک طرح تشویقی است که مشتریان با نشان دادن وفاداری خود به بروکر و احراز شرایط این برنامه از جوایز نقدی و 

 معامالتی بروکر برخوردار می شوندیا خدمات 

 ثبت نام .1
 

 .این برنامه هم برای مشتریان جدید و هم مشتریان فعلی می باشد  1.1

 .می باشد May/2016/3تاریخ شروع برنامه از   1.1

در . مدت زمان اجرای این طرح نامحدود بوده و یا تا زمانی که شرکت تصمیم به خاتمه آن بگیرد اجرا خواهد شد  1.1

مشتریان می . برنامه خاتمه پیدا کند از زمان انقضای آن دیگر امتیازی به شرکت کنندگان تعلق نمی گیردصورتی که این 

هر امتیازی پایین تر از حداقل میزان برداشت از دست . هفنه از زمان اتمام برنامه جوایز خود را دریافت نمایند 2توانند تا 

 خواهد رفت و محاسبه نمی شود

 .تاریخ انقضای آن از طریق وب سایت بروکر به مشتریان اعالم خواهد شد ,برنامهدر صورت اتمام این   1.1

 .مشتریان می توانند از طریق کابین مای هات فارکس خود در این برنامه ثبت نام نمایند  5.1

ابین تمام معامالت بعدی در حساب های تجاری ثبت شده در ک, با ثبت نام حساب مای هات فارکس مشتریان در این برنامه  1.1

حساب های دمو و حساب های مسابقه , به غیر از حساب های پم مدیر مالی و پم سرمایه گذار) مای هات فارکس مشتری 

 .در مجموع امتیازات مشتری در این برنامه محاسبه خواهد شد( 

 اطالعات طرح .1

 .آورندمشتریان واجد شرایط در این برنامه امتیازاتی تحت عنوان شمش هات فارکس  به دست می   2.5

 .امتیازات به معامالتی که قبل از تاریخ عضویت در این برنامه انجام شده باشد تعلق نمی گیرد  2.2

حساب های دمو و حساب های مسابقه انجام شود امتیازی  ,به معامالتی که در حساب های پم مدیر مالی و سرمایه گذار  2.2

 .تعلق نمی گیرد

امتیازات قابل تبدیل به پول و یا دریافت جوایز . دالیل مختلف به دست آورندشرکت کنندگان می توانند امتیازات را برای   1.1

 (مراجعه شود 2.5به بخش .)  متفاوت دیگر می باشد

 .امتیازات قابل انتقال بین حساب های مای هات فارکس نمی باشد  2.1

 جوایز و شرایط مورد نیاز .3

 

 :های زیر امتیاز کسب کنندمشتریان می توانند از طریق انجام معامالت و یا فعالیت   1.1
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 فعالیت ها برای کسب امتیاز تعداد امتیازات

511 

 واریز به حساب+ تایید حساب *

 (*یورو  211/دالر 211حداقل واریز )  

 6 سطحح قرمز

 حجم معامالت**
 8 سطح نقره

 51 سطح طال

 52 سطح پالتین

 ( 2.2رجوع به بخش ) معرفی دوست  571

 

 

 .از اتمام مراحل افتتاح و واریز به حساب طبق توافق نامه افتتاح حساب بروکر لحاظ خواهد شد امتیازات پس* 

 5بیش از : تنها به معامالت بسته که . طال و نقره تعلق می گیرد ,امتیازات به ازای هر یک الت استاندارد معامله در جفت ارزها**

 .پیپ باشد امتیاز تعلق می گیرد 5و اختالف نرخ بین باز و بسته شدن پوزیشن بیش از , دقیقه باز بوده باشند

محاسبه فعالیت ها و معامالت واجد شرایط مشتریان و به روز رسانی مجموع امتیازات به صورت روزانه انجام می   2.2

 .شود

از این که ثبت نام معارفه ها موفق  نفر از دوستان خود را معرفی نماید صرف نظر 5هر مشتری می تواند در مجموع تا  1.1

یک معرفی موفق زمانی هست که . امتیاز دریافت خواهد کرد 571مشتری , به ازای هر معرفی موفق. یا ناموفق باشد

 :شخص معرفی شده 

 و ; حساب مای هات فارکس را افتتاح نماید 

  و; حساب تجاری واقعی تایید شده باشد 

 حساب تجاری خود را شارژ نماید. 

دقیقه باشند و اختالف نرخ باز و بسته شدن پوزیشن  5تنها معامالتی حداقل ) استاندارد الت معامله انجام می دهد  5حجم   2.3

مشتری باید به کابین مای هات فارکس خود , برای معرفی یک دوست ( پیپ رسیده باشد شامل امتیاز می شود 5هم به 

نام و آدرس ایمیل شخص معرفی شونده را وارد و دعوتنامه را , رو کلیک کرده  Refer-a-Friendگزینه , الگین نماید

 .ارسال نماید

در صورتی که معرفی شونده . افرادی که توسط مشتریان معرفی می شوند نباید جزو کالینت های فعلی هات فارکس باشند  1.3

 .تیاز مربوط به آن را حذف نمایدبروکر دارای این حق می باشد تا ام, جزو کالینت های فعلی هات فارکس باشد
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 سطح یا رتبه می باشد که هر کالینت براساس تعداد روزهای فعال معامالتی خود می تواند به آن 3این برنامه دارای   1.1

 :رتبه دست پیدا کند

 

 سطح برای رسیدن به سطح

 قرمز ثبت نام

 نقره روز فعال معامالتی 25

 طال روز فعال معامالتی 22

 پالتین فعال معامالتیروز  515
 

 

          انجام واریز . یا می بندد روز معامالتی فعال محاسبه می شود/روزی که در آن مشتری پوزیشنی را باز می کند و  2.7

                                                                     برداشت به عنوان روز معامالتی فعال محاسبه نخواهد شد و

روز یا  21اگر به مدت . روز معامالتی فعال هر مشتری مجموع تمام روزهای معامالتی فعال او می باشد تعداد 2.8  

                                              (2.3رجوع به بخش . )بیشتر غیر فعال باشد رتبه مشتری کاهش داده خواهد شد

 پیدا خواهد کردته باشد رتبه اش کاهش روز معامالتی غیر فعال به طور متوالی داش 21در صورتی که مشتری   2.3  

ه ای انجام نداده و یا روز معامالتی غیرفعال به عنوان روزی تعریف شده است که درآن روز مشتری هیچ معامل یک. 

  .هیچ پوزیشنی باز یا بسته نمی کند

 او هم صفر   برنامه برگردانده می شود و  امتیازات مشتری بالفاصله به پایین ترین سطح  در صورت تنزل رتبه، 2.51

  .                                                                                                                               شد خواهد 

 .         کاربران می توانند تعداد روزهای فعال و غیر فعال خود را در داخل کابین مای هات فارکس خود مشاهده نمایند 2.55     

  :                                                                 مشتری می تواند امتیازات خود را به شرح زیر تبدیل نماید 2.52       

 

  

 خریداری امتیازات نوع جایزه

 جایزه نقدی

دالر 5= امتیاز  25هر   

امتیاز می  5111حداقل امتیازات برای تبدیل به پول 
 باشد
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سرویس تحلیل  trading centralماه عضویت در  52
 روزانه بازار

511 

 711 کارت اعتباری هات فارکس

ماه استفاده از وی پی اس پیشرفته 5  5511 

سیک ساعت کالس خصوصی با تحلیل گر هات فارک  2511 

ماه استفاده از وی پی اس پیشرفته 2  2511 

 

 روز کاری از تاریخ اعالم درخواست بررسی و انجام خواهد  4پرداخت جوایز نقدی و درخواست های سایر جوایز ظرف   2.52   

 .شد

امتیاز می  5111اگر مشتری بخواهد امتیازات خود را به جایزه نقدی تبدیل نماید حداقل میزان امتیازات قابل تبدیل   2.54

در صورتی که . جایزه نقدی به کیف پول حساب مای هات فارکس کالینت براساس واحد ارزی آن واریز می شود.باشد

جوایز نقدی قابل معامله و یا .روزانه تبدیل انجام می شود واحد ارزی حساب مای هات فارکس دالر نباشد براساس نرخ

 .برداشت می باشد

 .دنکاربران جهت تبدیل امتیازات خود باید از داخل کابین مای هات فارکس اقدام نمای 2.51  

که کالینت تا آن ( خدمات معامالتی)اگر حساب والت مای هات فارکس مشتری بنا به هر دلیلی بسته شده باشد هر جایزه ای  2.56  

 .زمان دریافت کرده است مانند وی پی اس و مرکز معامالتی متوقف شده و مجموع امتیازات او صفر خواهد شد

که آی بی ها مجاز نمی باشند تا از طریق معرفی  دکس نیزمی توانند در این برنامه شرکت کنند هر چنآی بی های هات فار 2.57  

 .دوست امتیاز کسب کنند

 طالعات حقوقیا . 4

اگر شرکت مظنون شود و یا دلیلی داشته باشد مبنی بر این که کاربری بیش از یک حساب در این برنامه دارد سپس شرکت  4.5

 .دارای این حق می باشد که طبق صالحدید خود و بدون اطالع کالینت اقدام به حذف او از این برنامه نماید

هنگام معامله محصوالت این . معامالت فارکس و سایر محصوالت همراه با ریسک می باشدکاربران آگاه می باشند که انجام  4.2

این محصوالت برای تمام افراد مناسب نمی باشد و کاربران . امکان وجود دارد که شخص تمام سرمایه خود را از دست بدهد

م باید در این زمینه به طور مستقل و در صورت لزو باید ریسک های موجود در این معامالت را کامال درک کرده باشند

 .مشاوره بگیرند
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هرگونه نسخه ترجمه شده . به زبان انگلیسی می باشند( زمان حال و آینده)این توافقنامه همانند سایر توافقنامه های مربوطه  4.2

ین نسخه در صورت وجود هرگونه تناقض و یا اختالف ب. صرفا جهت تسهیل کردن درک مطالب برای کالینت می باشد

 .اصلی انگلیسی و نسخه های ترجمه شده تنها نسخه اصلی انگلیسی قابل استناد می باشد

شرکت دارای این حق می باشد تا طبق صالحدید خود و به طور یک جانبه اقدام به تغییر و یا خاتمه دادن به این برنامه یا هر  4.4

 .ت مشتری نمایدکدام از شرایط و ضوابط موجود در هر زمان بدون اخذ رضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 


