
SuperForex Ltd Persetujuan No deposit Bonus  

 

1. Setiap pelanggan SuperForex memiliki hak untuk menerima bonus No Deposit pada akun 

trading riilnya dengan SuperForex hanya sekali. 

 

 2. Eksklusivitas dan kompatibilitas: 

 

Bonus Tanpa Deposit tidak dapat digabungkan dengan bonus lainnya, termasuk Welcome  + 

40% Bonus, Bonus Energi 60%, Easy Deposit Bonus, Bonus Pemasaran dan 120% Bonus 

HOT. 

 

3. Bonus Tanpa Deposit hanya dapat dikreditkan ke akun yang telah diverifikasi. Informasi 

berikut harus diverifikasi dengan salinan dokumen identitas nasional: nama lengkap, alamat, 

dan email pemegang akun. 

 

4. Bonus Tanpa Deposit tidak dapat ditarik. Keuntungan dari bonus bisa ditarik. 

 

5. Penarikan dan pembatalan bonus: 

 

Keuntungan dari Bonus Tanpa Setoran dapat ditarik hanya setelah semua perdagangan jual 

beli selesai. Keuntungan diizinkan untuk penarikan hanya untuk akun yang benar-benar 

diverifikasi. 

 

6. Keuntungan yang diperoleh dari Bonus Tanpa Setoran dapat ditarik. 

        

6.1. Jumlah minimum untuk penarikan adalah $ 10, maksimum adalah $ 50. Untuk membuka 

kunci jumlah yang dapat ditarik, Anda harus telah memperdagangkan volume tertentu, di 

mana $ 1 = 1 lot mis. untuk menarik $ 10, Anda harus berdagang setidaknya 10 lot. 

 

6.2. Klien dapat melakukan penarikan hanya sekali. Setelah penarikan bonus dan 

keuntungan akan dibatalkan. 

 

6.3. Penarikan dilakukan dalam waktu lima (5) hari kerja sejak tanggal pengajuan permintaan 

penarikan. Transaksi dikonfirmasi setelah memeriksa riwayat perdagangan klien. Perusahaan 

dapat meminta untuk mengirim 3 ulasan positif, yang tentunya harus memuat informasi 

berikut: 

- alasan mengapa Anda memilih perusahaan kami, pengalaman berdagang dengan 

perusahaan kami, 

- hasil perdagangan Anda pada dana bonus, kesan Anda tentang bekerja dengan 

perusahaan kami. 

- Daftar sumber untuk ulasan yang dapat Anda hubungi dengan Departemen Pelanggan 

kami melalui email - support@superforex.com atau Live Chat di my.superforex.com 

dan superforex.com 

 

7. Ketentuan perdagangan - volume maksimum transaksi saat menggunakan Bonus Tanpa 

deposit adalah 0,5 lot. Level stop-out adalah 50% dan level margin call adalah 80%. 

 

mailto:support@superforex.com


8. Leverage maksimum untuk pelanggan yang menerima bonus No deposit adalah 1: 

200. 

9. Pelanggan setuju bahwa jika SuperForex mencurigai adanya aktivitas penipuan yang 

melibatkan bonus, maka yang terakhir dapat dinyatakan batal dan hasil perdagangan dapat 

dibatalkan. 

 

10. Menggunakan teknik perdagangan lindung nilai sepenuhnya dilarang dengan No 

Deposit Bonus. 

 

11. SuperForex berhak untuk tidak menyediakan atau membatalkan Bonus Tanpa Deposit 

tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggannya. Karena itu kami sangat 

menyarankan agar pelanggan tidak menggunakan dana bonus dalam perhitungan laba dalam 

strategi perdagangan mereka. 

 

12. Perusahaan berhak untuk tidak mempertimbangkan jumlah lot yang diperdagangkan 

dengan hasil transaksi antara - $ 0,05 dan + $ 0,05 / eq. Jika transaksi tersebut terdeteksi, 

Perusahaan berhak untuk menghitung ulang jumlah lot yang diperdagangkan dan 

menyesuaikan jumlah penarikan sesuai dengan ketentuan penarikan dana (1 lot yang 

diperdagangkan = $ 1 / eq). Jumlah yang diblokir kembali ke akun perdagangan klien. 

 

13. SuperForex tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul 

sebagai akibat dari pembatalan bonus, termasuk tetapi tidak terbatas pada Stop Out, karena 

bonus adalah kepemilikan SuperForex. 

 

14. Perusahaan berhak untuk mengubah atau memodifikasi ketentuan Perjanjian Bonus 

tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

15. Dengan mendaftar untuk Bonus Tanpa Deposit, Anda menyatakan telah membaca dan 

menerima syarat dan ketentuan Perjanjian ini. 

 


