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 بونس دو منظوره سوپر شارژ 011%

 

 بونس اعتباری سوپر شارژ و جایزه نقدی سوپر شارژ. %011بونس دو منظوره سوپر شارژ شامل دو بونس می باشد: 

با هر بار واریز به حسابشان لوریج خود را افزایش دهند. بعالوه اینکه در صورت انجام  بونس اعتباری مشتریان می توانند%011با  

 معامالت طبق شرایط این بونس می توانند جایزه نقدی کسب کنند.

 

 لطفا شرایط و ضوابط زیر را مطالعه نمایید:

 اجرا می شود. 6102بونس دو منظوره سوپر شارژ از ژانویه  011% .0

 قابل اجرا می باشد. FIX,Premium,Currenex,Islamicروی حساب های این بونس تنها بر  .6

 لوریج موجود در حساب هم چنان باقی می ماند. .3

دالر و همچنین واریزی های بعدی به حساب تجاری واقعی 651این بونس به صورت اتوماتیک به واریزی های اولیه با حداقل  .4

 و بیشتر اضافه می شود. دالر 651که این بونس به آن اعمال شده به میزان 

 ,بونس دو منظوره سوپر شارژ می باشد واریز انجام دهد %011دالر به حساب واقعی که شامل  0111مثال: اگر یک مشتری 

 دالر به حسابش اضافه می شود و در واقع واریزی مشتری را دو برابر می کند. 0111بونس اعتباری به میزان  011%

 خلی به حساب تجاری واقعی که شامل این بونس می باشد نیز تعلق می گیرد.این بونس به واریزی های دا .5

این بونس تنها به یک حساب به ازای هر مشتری و هر آدرس آی پی تعلق می گیرد. در صورتی که مشتری یک حساب واقعی  .2

 با این بونس داشته باشد تحت هیچ شرایطی نمی تواند حساب دیگری با این بونس باز کند.

 دالر می باشد. 51111بونس دو منظوره سوپر شارژ که مشتری می تواند به دست آورد  %011ر میزان اهدایی حداکث .7
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این بونس جهت افزایش میزان لوریج مشتری استفاده می شود و قابل از دست دادن نمی باشد. در صورتی که موجودی مشتری  .8

تیک از حساب مشتری حذف می گردد. طبق این شرایط و ضوابط به میزان بونس و یا کمتر از آن برسد این بونس بطور اتوما

 شرکت در قبال هرگونه ضرر احتمالی به هنگام بسته شدن معامالت باز در نتیجه حذف بونس مسئول نمی باشد.

دی و قاین بونس تنها برای اهداف معامالتی در نظر گرفته شده و تحت هیچ شرایطی قابل برداشت نمی باشد.تنها سود و جایزه ن .9

 واریزی های مشتری به حساب قابل برداشت می باشد.

از حساب آن کسر  0:0بونس دو منظوره سوپر شارژ باعث می شود تا به تناسب  %011هرگونه برداشت از حساب مشتری با  .01

 گردد. این شامل برداشت های سود و جایزه نقدی و واریزی های مشتری می باشد.

دالر  651بونس دو منظوره سوپر شارژ به میزان  %011حساب دارای این نوع بونس واریز کند دالر به  651مثال: اگر مشتری 

 دالر برداشت کند به همین میزان از بونس دریافتی مشتری کسر می گردد. 011دریافت می کند. اگر مشتری میزان 

شت توسط مشتری رخ می دهد مسئول شرکت در قبال هرگونه ضرر احتمالی که در نتیجه حذف بخشی از بونس به هنگام بردا .00

 نمی باشد.

بونس دو منظوره سوپر شارژ محاسبه می  %011هر میزان بونسی که دریافت و یا حذف می گردد جزء حداکثر میزان اهدایی  .06

 شود.

تی نمی دریافاین بونس تنها بر روی حساب هایی که برای این برنامه در نظر گرفته شده اند قابل اعمال می باشد و میزان بونس  .03

 تواند بین حساب های تجاری مشتری جا به جا شود.

 دالر می باشد. 8111تحت شرایط این برنامه حداکثر میزان اهدایی جایزه نقدی که مشتری می تواند کسب کند  .04

ل می جوایز نقدی شامل معامالت بر روی فارکس و طال می باشد و جوایز به دست آمده زمانی که معامالت بسته شوند اعما .05

 شود.

پیپ به ازای هر استاندارد التی که در باز و بسته شدن یک پوزیشن معامله می شود است.  1.6جایزه نقدی برای جفت ارزها  .02

 الت شامل جوایز نقدی می شوند. 1.6تنها پوزیشن های باالی 

 دالر به ازای هر الت می باشد. 6میزان جایزه نقدی برای معامله طال  .07
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تر از یک دقیقه باز هستند شامل جایزه نقدی نمی شوند. پوزیشن هایی که بیشتر از یک دقیقه و کمتر از دو پوزیشن هایی که کم .08

از میزان جایزه نقدی می شوند و پوزیشن هایی که بیشتر از دو دقیقه باز هستند شامل کل میزان  %51دقیقه باز هستند شامل 

 جایزه نقدی می شوند.

به وقت سرور مستقیم به حساب تجاری مشتری  16:11زانه محاسبه می شوند و در ساعت جوایز نقدی بطور اتوماتیک رو .09

 واریز می شوند.

دالر می باشد. در هنگام محاسبه جوایز نقدی به  5حداقل میزان جایزه نقدی که روزانه می توان به حساب مشتری واریز کرد  .61

دالر و یا  5جام نمی گیرد تا زمانی که میزان جایزه نقدی به دالر باشد واریزی ان 5صورت روزانه اگر این مقدار کمتر از 

 بیشتر برسد.

جوایز نقدی به صورت دالر پرداخت می شود و در صورتی که واحد ارزی حساب مشتری متفاوت باشد این مقدار با نرخ  .60

 مناسب تبدیل خواهد شد.

 که قابل برداشت توسط مشتری می باشند.جوایز نقدی می توانند هم جهت انجام معامالت استفاده شوند و هم این .66

 جوایز نقدی که توسط این بونس پرداخت می شود نمی تواند جهت درخواست سایر بونس ها استفاده شود. .63

اگر شرکت متوجه شود که یک مشتری شرایط و ضوابط مربوط به این بونس را رعایت نکرده و توسط حساب های داخلی و  .64

معامالت کرده است طبق صالحدید خود می تواند فورا اقدام به حذف این بونس از حساب های  یا خارجی دیگر اقدام به انجام

 مشتری کند.

اگر شرکت متوجه شود که مشتری بیشتر از یک حساب با این نوع بونس دارد این حق را دارد که طبق صالحدید خود فورا  .65

ل ضررهای احتمالی ناشی از حذف این بونس ها هیچ اقدام به حذف این بونس از حساب های مشتری کند. و شرکت در قبا

 مسئولیتی ندارد.

شرکت دارای این حق میباشد که برنامه بونس و یا هر کدام از شرایط و ضوابط مربوط به آن را طبق صالحدید خود در هر  .62

 زمانی و بدون توافق با مشتری تغییر دهد و یا باطل کند.

های مربوطه )زمان حال و آینده( به زبان انگلیسی می باشند. هرگونه نسخه ترجمه شده  این توافقنامه همانند سایر توافقنامه .72

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

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


