ข้อกำหนดและเงื่อนไข - โบนัสเครดิต 50%
M4Markets ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท ขอเชิญเทรดเดอร์เข้าร่วมใน "โบนัสเครดิต 50%" ("ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โปรโมชัน")
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

โปรโมชันนี้มไี ว้ให้สำหรับลูกค้าและ IB ทั้งหมด ยกเว้นบัญชี MAM / PAMM
โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันภายใต้เกณฑ์คณ
ุ สมบัติของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการบริการลูกค้าและ
ข้อกำหนดเหล่านี้

สำหรับการเข้าร่วมโปรโมชันดังกล่าว ผู้เข้าร่วมควรดำเนินการตามขัน้ ตอนที่จำเป็นในการเปิดบัญชีกับบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์
ดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้าและทราบว่าลูกค้าของคุณดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานบัญชีแล้ว

เงื่อนไขของโปรโมชัน:
1. ใช้ได้กับลูกค้าทีไ่ ด้รับการยืนยันสำหรับการเทรด M4Markets บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5 เท่านัน้
2. โปรโมชันนี้มอบโอกาสให้ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแต่ละรายได้รับโบนัสเครดิตสูงถึง $5,000
3. ลูกค้าจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในยุโรปไม่รวมอยู่ในโปรโมชัน่ นี้
4. โบนัสดังกล่าวจะได้รบั เป็นโบนัสเครดิต 50% สำหรับการฝากเงินในแต่ละครั้ง ทั้งนีส้ ามารถสะสมโบนัสได้สูงถึง $5,000
ในระดับของลูกค้าและโบนัสที่สะสมดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคำนวณต่อบัญชีการเทรด การละเมิดใดๆ
ไม่ว่าจะเป็นการมีโปรไฟล์หลายโปรไฟล์เพื่อให้มีโปรโมชันนี้ ถือเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมในการเทรด
5. โปรโมชันนีม้ ีผลระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2021 ถึง 25 เมษายน 2021 M4Markets
ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท ด้วยช่วงระยะเวลาใหม่ที่ M4Markets ได้นำเสนอ
ทั้งนีใ้ นการรับโบนัส ลูกค้าควรเปิดบัญชีโบนัส MT5 และฝากเงินภายในวันที่ 25 เมษายน การฝากใดๆ
ทีด่ ำเนินการก่อนวันที่ 25 มกราคม และ/หรือหลังวันที่ 25 เมษายนจะไม่มีสิทธิไ์ ด้รับโปรโมชันนี้

6. ลูกค้าสามารถมีบัญชีโบนัส MT5 ได้สูงสุดสามบัญชี โดยที่แต่ละบัญชีจะต้องเป็นประเภทบัญชีที่แตกต่างกัน เช่น) บัญชี
MT5 Bonus Standard หนึ่งบัญชี, บัญชี MT5 Bonus VIP หนึ่งบัญชี และบัญชี MT5 Bonus Elite หนึ่งบัญชี (
และเป็นไปตามข้อกำหนดการฝากเงิน
7. ในการเข้าร่วมโปรโมชัน ลูกค้ายอมรับว่า
ได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดจนข้อตกลงการบริการลูกค้า
8. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าใหม่จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ M4Markets, กรอกโปรไฟล์เศรษฐกิจ
และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นในพอร์ทัลลูกค้าเพื่อยืนยันโปรไฟล์ เมือ่ โปรไฟล์ของลูกค้าได้รับการอนุมตั ิแล้ว
ลูกค้าสามารถเข้าไปที่พอร์ทลั ลูกค้า แล้วเลือก “เปิดบัญชีจริง” ใต้แท็บบัญชี และเลือกประเภทบัญชีโบนัส MT5
ที่ต้องการ โบนัสเครดิต 50% จะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติหลังจากฝากเงินครั้งแรก
9. ลูกค้าปัจจุบันจะต้องเปิดบัญชีเทรดโบนัส MT5 ใหม่โดยตรงจากพอร์ทัลลูกค้า
และทำการฝากเงินใหม่ในบัญชีใหม่หรือโอนเงินที่ต้องการจากบัญชีที่มีอยู่ โบนัสเครดิต 50%
ของพวกเขาจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการฝากเงินใหม่
10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการถูกบังคับปิดบัญชี (Stop Out) หรือผลกระทบอื่นใดที่เป็นผลมาจากการยกเลิก
และ/หรือการลบโบนัส
11. ระดับ Stop Out คือการทีจ่ ำนวนโบนัสและยอดสุทธิคงเหลือของบัญชีไม่สามารถต่ำกว่าโบนัสเริ่มต้นที่ได้รับ
ตัวอย่างเช่น หากเงินฝากขั้นต้นของคุณคือ $1,000 และโบนัสที่ได้รบั คือ $500 ยอดสุทธิคงเหลือของบัญชีคุณจะเท่ากับ
$1,500 ระดับ Stop Out จะเท่ากับ $500 หากคุณขาดทุน
ดังนั้นคุณจะได้รับโบนัสเริ่มต้นที่โอนเข้าบัญชีของคุณและโบนัสดังกล่าวจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
12. เงินฝากขั้นต่ำสำหรับโปรโมชันคือ $50 และโบนัสสูงสุดที่มอบให้กับลูกค้าแต่ละรายคือ 5,000 USD / 5000 EUR /
5000 GBP / 500000 JPY
13. ไม่มีข้อจำกัดในการทำกำไรของลูกค้า
14. ตัวอย่างต่อไปนีจ้ ะแสดงให้เห็นภาพถึงเงื่อนไขของโปรโมชันนี:้
ตัวอย่างที่ 1:
เงินฝาก: $1,000

เครดิต: $500
กำไรและขาดทุน: - $750
สามารถถอนได้: $1,000 - $750 = $250
ตัวอย่างที่ 2:
เงินฝาก: $1,000
เครดิต: $500
กำไรและขาดทุน: $10,000
สามารถถอนได้: $11000
15. เงินภายในที่โอนระหว่างบัญชีการเทรดภายในบริษัท ถือเป็นการถอน ดังนั้นโบนัสจะถูกลบออก
หากจำนวนเงินที่โอนออกจากบัญชีโบนัสเครดิต 50% มาจากยอดคงเหลือเดิมที่ได้รับโบนัสตามลำดับ
สำหรับการโอนภายในระหว่างบัญชีโบนัส โปรดทราบว่าโบนัสจะถูกโอนตามสัดส่วนโดยอิงจากจำนวนเงินที่โอน
16. หากบริษัทสงสัยว่าผู้เข้าร่วมได้ละเมิดกฎของโปรโมชัน และ/หรือ
ถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมการเทรดซื้อขายที่ไม่เหมาะสมในทางใดทางหนึ่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
แต่เพียงผู้เดียวในการตัดผู้เข้าร่วมออกจากการโปรโมชันทันทีและจะดำเนินการเพิ่มเติม
ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการละเมิดดังกล่าว
17. บริษัทจะมีสิทธิ (รายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์):
a. ปฏิเสธ, ระงับ หรือถอนตัวผูเ้ ข้าร่วมรายนั้นจากโบนัสเครดิตและผลกำไรใดๆ
ที่เกิดจากพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสม*
18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชันเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
หรือยุติโปรโมชันนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. M4Markets เป็นชื่อทางการค้าของ Trinota Markets (Global) Limited
บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดย Financial Services Authority of
Seychelles โดยมีใบอนุญาตเลขที่ SD035
20. โปรโมชันนี้เปิดให้เฉพาะบุคคลทีม่ อี ายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป และมีความเข้าใจดีเกี่ยวกับการเทรด FX และ CFD
เท่านั้น

* สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 16.a ข้างต้น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทีจ่ ะถูกพิจารณานั้นได้แก่ (รายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์):
•

การลงทะเบียนหลายรายการจากที่อยู่ IP เดียวกัน

•

กิจกรรมการเทรดที่สามารถนับได้ว่าเป็นการฉ้อโกง,
การจัดการโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือความพยายามที่จะสะสมผลกำไรที่ปราศจากความเสีย่ ง

•

ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามคำขอบางประการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันดังกล่าวภายในกำหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในการติ
ดต่อกับบริษัท

•

การเข้าร่วมโปรโมชันของบุคคลทีส่ ามในนามของ IB โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการดำเนินการทีเ่ หมาะสม

•

การเข้าเทรดหรือออกจากการเทรดด้วยเวลาแฝง

•

ป้องกันความเสี่ยงสถานะที่เปิดในเวลาน้อยกว่า 2 นาที

