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SYARAT & KETENTUAN Freedom Trading Challenge 2019  

 

1. RINGKASAN  

Fullerton Markets International Limited (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") merupakan entitas yang 
didirikan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Bisnis Internasional (Amandemen dan Konsolidasi), Bab 
149 Revisi Hukum Saint Vincent Grenadines, 2009, dengan pendaftaran sebagai berikut: Nomor Perusahaan 
24426 IBC 2017. 

Freedom Trading Challenge 2019 merupakan kontes yang memberikan penghargaan hadiah terhadap 3 
peserta teratas dengan Persentasi Profit Tertinggi.  

Hadiah akan diberikan berdasarkan perhitungan persentase laba tertinggi: 

● Pemenang utama akan menerima Hadiah sebesar USD 2.000 

● Runner-Up Pertama akan menerima Hadiah sebesar USD 1.500 

● Runner-Up Kedua akan menerima Hadiah sebesar USD 1.000 

Syarat dan ketentuan berikut, dan semua revisi atau amandemen berikutnya yang dilakukan dari waktu ke 

waktu oleh Perusahaan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, akan berlaku untuk "Freedom Trading 

Challenge 2019" ("Kontes"). Periode Pendaftaran ("Pendaftaran") adalah periode ketika peserta membuka 

akun LIVE dan/atau mendaftar untuk berpartisipasi dalam kontes. 

Dengan mengikuti kontes ini, peserta menyatakan persetujuan mereka untuk terikat oleh syarat dan 

ketentuan ini. 

Tidak ada tanggung jawab yang dibebankan untuk mendaftar/entri yang tidak diterima karena alasan apa 

pun. 
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2. SYARAT & KETENTUAN 

2.1  Dengan mendaftar pada halaman arahan yang berlaku dan/atau area anggota klien, klien mengakui 

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

kontes ini. 

2.2  Periode Pendaftaran untuk membuka Akun Live dan mendaftar keikutsertaan dalam Kontes akan 

dimulai sejak 16 Juli 2019 hingga 16 Agustus 2019 pukul 1 siang (GMT +8). 

2.3      Jika ada akun yang dibuka setelah batas waktu yang ditentukan (16 Agustus 2019 pukul 1 siang, 

GMT+8) tidak akan dipertimbangkan. 

2.4       Periode Kontes akan berlangsung dari 19 Agustus 2019 00:00 (waktu MT4) hingga 20 September 

2019 23:59 (waktu MT4). 

2.5 Tanggal penutupan trading adalah 20 September 2019. Tradingan yang dilakukan setelah tanggal ini, 

tidak akan dipertimbangkan untuk perhitungan hasil kontes. 

2.6 Waktu resmi dalam Kontes ini didasarkan pada waktu Server MT4 Fullerton Markets. 

2.7 Periode kontes dan periode registrasi dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. 

2.8 Peserta dalam Kontes harus memenuhi persyaratan berikut: 

2.8.1 Daftarkan jika tertarik dan setujui Syarat dan Ketentuan selama periode pendaftaran. 

2.8.2  Buka dan tutup posisi trading anda pada akun trading personal MT4 yang ada di Fullerton 

Markets selama periode kontes.  

2.8.3  Pada awal kompetisi, akun yang diikutsertakan dalam kontes harus memiliki saldo minimum 

USD200. 

2.8.4 Peserta harus merupakan warga negara ASEAN. 

2.9 3 Peserta teratas dengan persentase profit tertinggi selama Kontes akan dipilih. 

2.10 Peserta diharuskan menutup semua perdagangan pada akun kontes mereka agar memenuhi syarat 

untuk mendapatkan Hadiah. 

2.11 Peserta yang melakukan penarikan atau “Transfer” dari akun Kontes MT4 mereka selama periode 

kontes tidak akan memenuhi syarat untuk Hadiah. 
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2.12 Rumus untuk menghitung persentasi profit adalah:  

[P&L Perdagangan yang ditutup] / (Equitas Awal + Total Deposit + Tambahan Kredit) 

* P&L Perdagangan yang ditutup: Mengacu pada total profit dan rugi dari perdagangan yang dibuka 

dan ditutup selama kontes, setelah tanggal pendaftaran. 

** Equitas Awal: Mengacu pada Ekuitas Akun MT4 pada awal kontes, atau tanggal pendaftaran, 

mana yang terbaru. 

*** Total Deposit: Mengacu pada jumlah Setoran ke Akun MT4 selama kontes. 

**** Credits Added: Mengacu pada jumlah Kredit yang ditambahkan ke Akun MT4 selama kontes. 

2.13  Pemenang akan diumumkan di https://www.fullertonmarkets.com/ dalam waktu 10 hari kerja 
setelah Kontes berakhir. 

2.14  Hadiah yang diberikan kepada Pemenang akan disetorkan ke Akun MT4 mereka dalam waktu 20 hari 
kerja sejak hasilnya diumumkan. 

2.15  Pemenang juga akan dihubungi oleh Fullerton Markets melalui email atau panggilan telepon dalam 
waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman. 

2.16  Pemenang dapat didiskualifikasi dan tidak memenuhi syarat untuk hadiah, jika tidak ada jawaban 
dalam 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal dihubungi oleh Fullerton Markets. 

2.17  Pemenang harus setuju untuk diwawancarai dan Fullerton Markets memiliki hak penuh untuk semua 
jaminan pemasaran yang dihasilkan. 

2.18  Hadiah tidak dapat dinegosiasikan, tidak dapat ditransfer dan tidak dapat ditukar dengan yang lain. 

2.19  Peserta kontes dapat didiskualifikasi dari Kontes karena salah satu dari alasan berikut: 

2.19.1 Pelanggaran terhadap hukum apa pun dan/atau peraturan yang berlaku dan/atau Syarat 

dan Ketentuan Fullerton Markets. 

2.19.2 Data Peserta yang tidak lengkap, salah, atau curang dari Peserta saat Pendaftaran. 

2.19.3 Peserta adalah karyawan Fullerton Markets atau kerabat dekat. 

2.20  Kompetisi ini diperbolehkan untuk klien baru & dan klien existing di Perusahaan yang mendaftar 

untuk promosi, dan trading dengan akun ECN atau akun Variabel live mereka. 

2.21  Akun MAM atau investor tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi ini. 
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2.22  Akun copy trading tidak memenuhi syarat untuk kompetisi ini. (RoboX, CopyPip dan Copy trading) 

2.23 Dalam hal Peserta jika didiskualifikasi dari Kontes, Fullerton Markets memiliki kebijakan sendiri untuk 

memutuskan apakah Peserta pengganti harus dipilih. Dalam hal ini, Peserta selanjutnya akan dipilih 

dengan kriteria yang sama dengan Peserta sebelumnya dan akan tunduk pada Syarat dan Ketentuan 

yang berlaku. 

2.24  Setiap Peserta dengan tegas menyetujui dan memberikan izin kepada Fullerton Markets untuk 

menggunakan nama dan rincian kontak Peserta untuk tujuan pemasaran Fullerton Markets 

(misalnya, dalam siaran pers tentang hasil kontes). 

2.25  Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa lainnya disediakan 

sebagai kenyamanan. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan antara teks bahasa 

Inggris dan terjemahannya, yang berlaku adalah teks bahasa Inggris. 

2.26  Jika Perusahaan mencurigai atau memiliki alasan yang menyakinkan bahwa klien telah 

menyalahgunakan atau berusaha menyalahgunakan persyaratan kompetisi ini atau tawaran lain 

Perusahaan, atau bertindak dengan itikad buruk, Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, 

untuk menolak, menahan, menarik atau menghentikan penawaran dan, jika perlu: (i) untuk 

menahan, membatalkan dan mengurangi dari akun klien itu, (ii) untuk menghentikan akses klien ke 

layanan yang disediakan oleh Perusahaan dan/atau menghentikan kontrak antara Perusahaan dan 

klien untuk penyediaan layanan (iii) untuk memblokir Akun klien (kecuali jika diminta oleh otoritas 

yang relevan) dan untuk mengatur transfer saldo yang tidak digunakan, dikurangi jumlah penawaran 

juga karena setiap keuntungan yang dianggap Perusahaan telah diperoleh melalui Perilaku 

Penyalahgunaan, kepada klien. Dimana Perilaku Pelanggaran termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

2.26.1  Di mana klien, sendiri atau bertindak dengan orang lain (termasuk Introducing Broker/ 

Affiliate/ Money Manager) menetapkan posisi perdagangan atau posisi yang memiliki tujuan 

atau efek mengekstraksi setiap Bonus yang disediakan dan/ atau laba yang dihasilkan, tanpa 

risiko ekonomi, termasuk tanpa batasan kerugian penawaran atau modal klien (atau modal 

orang lain). 

2.26.2  Di mana klien, sendiri atau bertindak dengan orang lain (termasuk an Introducing 

Broker/Affiliate/Money Manager)) melakukan hedging posisi, termasuk tanpa batasan, 

menahan posisi terbuka pada satu arah, termasuk hanya dengan ilustrasi, mata uang 

tunggal atau berkorelasi, pada periode tertentu, secara internal (menggunakan akun 

perdagangan lain yang dimiliki Perusahaan) atau eksternal (menggunakan akun 

perdagangan lain yang dimiliki oleh broker lain). 

2.27  Adalah penting bahwa klien yang memenuhi syarat menyadari bahwa risiko mereka tidak terbatas 

pada deposit mereka dan bahwa dengan membuka trading yang layak tetap ada kemungkinan 
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merugi lebih dari deposit. Dalam beberapa keadaan, kerugian mungkin jauh lebih besar dari setoran 

awal atau minimum. 

2.28  Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengganti, mengubah atau mengakhiri kontes, 

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

pada kompetisi akan diberitahukan kepada peserta sesegera mungkin oleh promotor. Perusahaan 

berhak untuk mengganti hadiah dengan hadiah lain yang nilainya setara tanpa memberikan 

pemberitahuan sebelumnya. 

2.29  Kontestan setuju untuk menerima laporan P&L MT4 yang dikirim ke alamat email yang terdaftar.  

 

 

3. DEPARTMEN TERKAIT 

Departemen Customer Service 

Email: support@fullertonmarkets.com 
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