Bonus Deposit Vantage Global Limited
Penawaran ini diadakan oleh Vantage, diperdagangkan di bawah Vantage Global Limited (di
sini disebut "Perusahaan" atau "Vantage"), kepada klien Perusahaan.
SYARAT DAN KETENTUAN PROMOSI
1. Penawaran ini berlaku
Periode Deposit: 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022
Periode Trading: 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2023
2. Penawaran ini berlaku untuk semua Klien Vantage yang tinggal di negara/wilayah
berikut:
India , Indonesia , Vietnam, Turki

3. Vantage akan menawarkan promosi ini kepada klien baru dan klien lama dengan
diskresi (keputusan dan ketetapan sendiri). Jika Anda tidak yakin memenuhi syarat
atas promosi ini silahkan hubungi promotions@vantagemarkets.com
4. Klien baru harus membuka akun live baru dengan Vantage (artinya, bukan akun
"demo"). Dengan membuka akun baru di Vantage, klien mengakui bahwa mereka
telah membaca dan setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan ini dan Syarat
dan Ketentuan Vantage.
5. Untuk berpartisipasi dalam promosi ini, klien harus menyatakan ikut serta dalam
promosi ini dengan mengonfirmasi keputusannya melalui portal klien.
6. Klien yang memenuhi syarat akan menerima bonus kredit sebagai berikut:
a. 20% dari deposit pertama, kredit sampai senilai $500 (mata uang dasar)
b. 10% deposit berikutnya, sampai dengan $4.500 USD.
“Deposit berikutnya” berarti setiap deposit yang Anda lakukan setelah setoran
pertama Anda, atau bagian yang melebihi $1.000 dari deposit pertama Anda.
Berikut adalah beberapa contoh berapa banyak bonus kredit yang akan Anda
dapatkan berdasarkan jumlah setoran pertama kali (DPK) Anda:

DPK Anda

Bonus Kredit Anda

$500

$500 x 20% = $100

$1000

$1000 x 20% =$200

$5000

$2500 x 20% + $2500 x 10%
= $750

7. Jumlah total kredit dibatasi maksimum $5.000 USD (atau setara dengan mata uang)
per klien yang memenuhi syarat setiap saat selama penawaran ini.
8. Transfer internal, penyesuaian saldo atau tunai, rabat Introducer/Afiliasi atau komisi
dalam bentuk apa pun tidak akan dianggap sebagai deposit baru dan oleh karena itu
tidak akan dihitung dalam penawaran ini.
9. Jumlah kredit tidak dapat ditarik. Keuntungan yang dihasilkan akan ditunjukan dalam
nilai akun Anda. Demikian pula, setiap kerugian yang dibuat akan dipotong dari nilai
akun Anda. Setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan bonus bisa ditarik
sesuai prosedur withdrawal kami.
10. Jika Anda memilih untuk menarik sebagian/penuh dari deposit dan/atau profit Anda,
sebagian kredit trading/semua kredit Anda akan dihapus dari akun Anda.
11. Anda tidak dapat mentransfer bonus antar akun trading Anda.
12. Jika ekuitas akun Anda kurang dari kredit trading di akun Anda, sisa kredit dapat
ditarik atas kebijakan kami, yang pada akhirnya dapat memaksa penghentian semua
posisi terbuka pada akun Anda.
13. Program ini dapat ditarik kembali kapan saja atas pilihan Vantage dan kelayakan
akun akan tunduk sepenuhnya pada kebijakan kami.
14. Kredit Anda akan dihapus pada saat periode trading berakhir tanpa pemberitahuan
lebih lanjut.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
Ketentuan berikut berlaku untuk semua penawaran, kecuali secara jelas dinyatakan lain:
● Penawaran tidak dapat digunakan bersamaan dengan penawaran lainnya.
● Semua penawaran Vantage hanya tersedia sesuai dengan hukum yang berlaku.
● Penawaran Vantage tidak dirancang untuk mengubah atau memodifikasi preferensi
risiko individu atau mendorong individu untuk berdagang dengan cara yang tidak
sesuai dengan strategi trading mereka sendiri.
● Klien harus memastikan bahwa mereka mengoperasikan akun trading mereka
dengan cara yang konsisten yang sesuai dengan tingkat kenyamanan trading mereka.
● Akun Baru harus disetujui sesuai prosedur pembukaan akun Vantage. Individu yang
mengajukan akun harus memahami undang-undang dan peraturan setempat
sebelum mengajukan akun di Vantage.
● Klien yang dirujuk oleh PAMM/MAM atau money manager tidak memenuhi syarat
untuk berpartisipasi dalam penawaran Vantage ini.
● Vantage memiliki hak untuk memblokir permohonan promosi bonus kredit dari
pelanggan. Jika deposit Anda melalui Neteller, Skrill dan ewallet, maka tidak
memenuhi syarat untuk juga menerima bonus.
● Klien tidak diperbolehkan menggunakan bonus kredit untuk posisi lindung nilai
(hedge positions). Vantage berhak untuk membatalkan hak klien untuk berpartisipasi
dalam penawaran bonus kredit apa pun, menghapus sebagian/semua bonus kredit
dari akun tradingnya dan sebagian/semua keuntungan yang dihasilkan oleh posisi
lindung nilai tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
● Vantage berhak menolak aplikasi atau permohonan apa pun untuk berpartisipasi
dalam promosi mapa pun atas kebijakannya sendiri, tanpa perlu memberikan
pembenaran apa pun atau menjelaskan alasan penolakan tersebut.
● Vantage berhak untuk mengecualikan dan/atau membatalkan partisipasi klien dalam
penawaran atau promosinya jika: a) Churning (pembukaan dan penutupan transaksi
Margin FX atau CFD hanya untuk memanfaatkan celah mendapatkan keuntungan); b)
klien ditemukan melanggar Perjanjian Klien atau telah melanggar syarat dan
ketentuan promosi. Dalam hal kesalahan atau pelanggaran tersebut, Vantage berhak
untuk mengurangi jumlah bonus apa pun dari akun trading.
● Vantage dapat sewaktu-waktu membuat perubahan pada syarat dan ketentuan ini
dan akan memberitahu Anda tentang perubahan ini dengan mengunggah ketentuan
yang diubah melalui situs web Vantage. Anda disarankan untuk melakukan
peninjauan Ketentuan ini secara berkala, dan dengan terus menggunakan situs web
dan layanan Vantage, Anda menerima persyaratan yang diubah tersebut. Vantage
berhak untuk mengubah atau membatalkan penawaran apapun atas kebijakannya
sendiri kapan saja.
● Vantage dapat kapan saja, atas kebijakannya sendiri, menghentikan atau
membatalkan promosinya.
● Semua promosi Vantage hanya berlaku untuk akun standar Vantage kecuali secara
jelas dinyatakan lain.

● Vantage tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan, biaya, pengeluaran, atau
kerusakan apa pun yang mungkin diderita sehubungan dengan penawaran ini dan
yang menurut hukum tidak dapat dikecualikan oleh Ketentuan ini.
● Jika syarat dan ketentuan ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggris,
maka versi bahasa Inggris dari persyaratan ini yang akan berlaku ketika terjadi
inkonsistensi.
● Penyedia penawaran ini adalah Vantage Global Limited

