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Kebijakan “Infinity Credit Bonus”  
1. RINGKASAN 
 

Fullerton Markets International Limited (selanjutnya disebut "Perusahaan") adalah entitas yang 

tergabung dalam Undang-Undang Perusahaan Bisnis Internasional (Amandemen dan Konsolidasi), 

Bab 149 dari Undang-Undang Revisi Saint Vincent dari Grenadines, 2009, dengan pendaftaran 

berikut: Nomor Perusahaan 24426 IBC 2017. 

 

“Infinity Credit Bonus” adalah bonus yang dikreditkan ke Akun MT4 trader berdasarkan jumlah 

Net Deposit. Bonus ini tersedia untuk semua klien baru & klien lama  yang melakulan penyetoran 

dana ke akun trading Live Personal atau Korporasi, ECN, atau Variabel mereka di Perusahaan. 

 

The Credit Bonus Tiers for the Bonus are as follows: 

Tingkatan Net Deposit Bonus Kredit 

USD 10,000 Pertama 10% 

USD 10,000 Selanjutnya 25% 

USD 10,000 Selanjutnya 20% 

USD 10,000 Selanjutnya 15% 

USD 10,000 Selanjutnya 10% 

USD 50,000 Selanjutnya 8% 

Nota: 

1)  Bonus Kredit dapat dihilangkan (loseable bonus) 

2)  Deposit Bersih adalah (Total Deposits – Total Withdrawals) 

3)  Leverage maksimum yang dapat digunakan untuk promosi ini adalah 1:200 

4)  Bonus terakumulasi melalui tingkatan, yang berarti Klien yang melakukan deposit sejumlah 

USD 30.000, akan mendapatkan bonus 10% untuk USD 10.000 pertama, 25% pertama untuk USD 

10.000 berikutnya, dan bonus 20% untuk USD 10.000 berikutnya (total bonus USD 5,500) 

Penawaran ini dimulai pada 6 September 2018. 
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2. SYARAT DAN KETENTUAN 
 

2.1 Dengan mendaftar, membuka akun live, dan atau menerima syarat dan ketentuan dalam 

halaman arahan (landing pages) yang berlaku dan / atau area anggota klien, klien mengakui 

bahwa mereka telah membaca, memahami dan setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan 

penawaran ini. 

 

2.2 Penawaran ini tersedia untuk klien baru & klien lama dari Perusahaan yang melakukan deposit 

ke akun live pribadi atau Korporasi, ECN atau Variabel mereka, dan mereka yang melakukan 

perdagangan dengan instrumen apa pun yang ditawarkan oleh Perusahaan. Jika klien adalah 

Klien lama, kredit bonus hanya berlaku untuk deposit baru yang didepositkan mulai dari tanggal 

3 September 2018. Deposit baru ini  mengacu pada dana yang tidak ditarik dan deposit ulang 

dalam 7 hari selama periode penawaran ini. 

 

2.3 Akun klien yang dikelola oleh Multi-Account-Manager (MAM) tidak memenuhi syarat untuk 

berpartisipasi dalam penawaran ini, klien harus mendaftar dan membuka akun trading mandiri 

yang terpisah. 

 

2.4 Penawaran ini tidak tersedia untuk akun Copy Trading. 

 

2.5 Bonus Kredit dihitung per Klien, bukan per MT4 ID. 

 

2.6 Deposit minimum untuk mengajukan dan mengikuti penawaran ini  adalah USD 100 atau yang 

setara. 

 

2.7 Leverage maksimum yang ditawarkan dengan penawaran ini adalah 1: 200, untuk dana sampai 

dengan $ 25.000, atau mengikuti Tabel Batasan Leverage yang berlaku yang ditentukan oleh 

Perusahaan (https://www.fullertonmarkets.com/faq). 

 

2.8 Penawaran ini dapat digunakan sebagai metode untuk meningkatkan potensi posisi bersih secara 

maksimal. 

 

2.9 Bonus Kredit Infinity hanya dapat digunakan untuk melakukan perdagangan dan tidak dapat 

ditarik. 

 

2.10 Bonus Kredit akan dihapus secara proporsional pada saat penarikan dan transfer. 

 

 

https://www.fullertonmarkets.com/faq
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2.11 Jika akun memiliki posisi terbuka, atau laba / rugi mengambang dan Bonus Kredit dihapus 

karena alasan apa pun, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas efek merugikan yang 

dapat saja terjadi. 

 

2.12 Dalam keadaan apa pun, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi 

dari setiap pembatalan atau penolakan penawaran, termasuk, namun tidak terbatas pada, 

penutupan posisi trading dikarenakan oleh Stop Out 

 

2.13 Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan Bonus lainnya yang t ditawarkan oleh 

Perusahaan. Jika akun perdagangan klien telah memiliki dari penawaran bonus yang lain, maka 

mereka tidak akan dapat ikut serta dalam penawaran ini ATAU dengan menerima Syarat dan 

Ketentuan ini, Klien juga menerima bahwa Bonus sebelumnya akan dihapus sebelum tawaran 

tersebut diterapkan.  

 

2.14 Jika Perusahaan mencurigai atau memiliki alasan untuk percaya bahwa klien telah 

menyalahgunakan atau mencoba menyalahgunakan ketentuan dari penawaran ini atau tawaran 

lain dari Perusahaan, atau telah bertindak dengan itikad buruk, Perusahaan berhak, atas 

kebijakannya sendiri, untuk menolak, menahan, menarik atau menghentikan tawaran dan, jika 

perlu:  

 

2.14.1 menahan, membatalkan, dan mengurangi dari akun klien itu,  

2.14.2 untuk menghentikan akses klien ke layanan yang disediakan oleh Perusahaan dan / atau 

menghentikan kontrak antara Perusahaan dan klien untuk penyediaan layanan 

2.14.3 untuk memblokir Akun klien (s) (dan menyimpanya bila diminta sebaliknya oleh otoritas 

yang relevan) dan untuk mengatur transfer dari saldo yang tidak terpakai, dikurangi jumlah 

penawaran sebagai serta laba apa pun yang dianggap telah diperoleh dari Perusahaan 

melalui Perilaku Penyalahgunaan yang dilakukan klien. Di mana Perilaku Penyalahgunaan 

tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:  

 

2.14.3.1 Apabila klien, oleh dirinya sendiri atau bertindak dengan orang lain (termasuk Introducing 

Broker / Affiliate / Money Manager) bekerja sama untuk melakukan perdagangan dalam 

posisi yang memiliki tujuan untuk mengekstrak Kredit yang disediakan dan keuntungan 

yang dihasilkan oleh tawaran tersebut, tanpa paparan risiko ekonomi, termasuk tanpa 

batasan kehilangan tawaran atau modal klien (atau modal pihak lain.  

2.14.3.2 Apabila klien, oleh dirinya sendiri atau bertindak dengan orang lain (termasuk Introducing 

Broker / Afiliasi / Money Manager), lindungi posisinya, termasuk tanpa batasan, pegang 

posisi terbuka pada satu arah, termasuk dengan hanya ilustrasi, tunggal atau mata uang yang 

terkorelasi, pada periode tertentu, secara internal (menggunakan akun perdagangan lain 
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yang diadakan dengan Perusahaan) atau secara eksternal (menggunakan akun perdagangan 

lain yang dipegang oleh broker lain).  

 

2.15 Adalah penting bahwa klien yang memenuhi syarat menyadari bahwa risiko mereka tidak 

terbatas pada deposit mereka dan bahwa dengan membuat perdagangan yang memenuhi syarat 

adalah mungkin kehilangan lebih dari deposit. Dalam beberapa keadaan, kerugian bisa jauh 

lebih banyak daripada setoran awal atau minimum. 

 

Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah, mengubah atau mengakhiri 

penawaran, atau aspek apa pun darinya, kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

3. DEPARTMEN TERKAIT 

 

Customer Service Department  

Email: support@fullertonmarkets.com 
 

mailto:support@fullertonmarkets.com

