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Pengantar 
 

ATFX adalah nama dagang AT Global Markets LLC (nomor perusahaan 333 LLC 2020), yang merupakan 

Perusahaan Perseroan Terbatas di Saint Vincent dan Grenadine. Kantor Terdaftar pada alamat 1st Floor, First 

St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. 

 

ATFX sedang melakukan Promo "DAPATKAN CASHBACK UNTUK TRADING (selanjutnya disebut "Promo") dan 

mengundang klien ATFX yang secara eksplisit tinggal di negara yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan 

dalam Interpretasi Ketentuan untuk berpartisipasi. Dengan berpartisipasi dalam Promo ini, Anda  setuju untuk 

terikat oleh Syarat dan Ketentuan berikut (selanjutnya disebut sebagai "Ketentuan") yang dijelaskan di bawah 

ini. 

 

 

1. Ketentuan 
 

1.1.  Dalam Promo ini, kata-kata di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut: 

"Negara yang memenuhi syarat" adalah Taiwan, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea 

Selatan, Indonesia, Kamboja & Myanmar.  Klien di negara yang memenuhi syarat harus 

berdasarkan pada nomor KTP dari negara yang memenuhi syarat berdasarkan pada dokumen 

identifikasi yang dikeluarkan.  

 

"Akun" adalah akun TRADING yang ditunjuk oleh Portal Klien di ATFX yang didepositkan oleh Klien 

dengan Deposit Minimum dan telah menyetujui Ketentuan ini.  Beberapa akun di bawah ID klien yang 

sama dapat mengikuti promo ini.  

 

"Saldo" adalah jumlah uang dalam Akun, tidak termasuk kredit dan keuntungan floating dari transaksi 

yang sedang terbuka.  

 

"Deposit Bersih Minimum" adalah jumlah dalam satu akun yang sama dengan atau lebih dari US 

$ 1.000 atau setara setiap bulan dan dapat diakumulasikan dalam sebulan.  Deposit tersebut 

diperlukan sebagai deposit di Akun trading Klien ATFX setelah menyetujui Ketentuan ini. Rabat harus 

diaktifkan dan / atau disetujui untuk trading.  

 

"Rabat" adalah jumlah uang yang diterima klien pada saldo akun setelah melakukan Deposit Bersih 

Minimum dan trading Jumlah Lot selama periode Promo.  Rabat akan menambah saldo akun trading 

klien dalam 14 hari kerja bulan berikutnya.  

 

"Pembayaran Maksimum" adalah jumlah uang yang bisa didapat oleh Klien sebagai Rabat dalam saldo 

Akun selama periode Promo.  Pembayaran maksimum yang tersedia adalah US $ 10.000 atau setara 

untuk per klien.  

 

"Periode Perhitungan Lot" adalah Senin 00:00 hingga Jumat 23:59 selama periode Promo.  

 



 
"Masa promosi" adalah mulai tanggal 1 Oktober 2020 (00:00) hingga 31 Desember 2020 (23:59) 

(inklusif).  ATFX berhak untuk memperpanjang periode Promo atas kebijakannya sendiri.  

 

"Lot Standar" adalah jumlah instrumen standar yang ditradingkan oleh Klien.  Dalam forex, satu Lot 

Standar adalah 100.000 unit mata uang dasar. 

 

1.2. Setiap kata yang artinya tidak didefinisikan di sini akan memiliki makna sesuai yang ada dalam 

Ketentuan Bisnis Standar. 

 

1.3. Waktu yang disebutkan di dalam dokumen ini menggunakan zona waktu GMT +8 

 

 

2. Periode 
 

2.1. Periode Promosi dimulai dari pukul 00:00 pada 1 Oktober 2020 hingga pukul 23:59 pada 31 Desember 

2020. 

 

 

3. Kriteria dan Syarat 
 

3.1. Baca dan Setujui Ketentuan dari Promosi Ini 

(a) Menjalankan akun trading live (artinya, bukan akun "demo") dengan ATFX sesuai dengan Deposit 

Minimum yang berlaku dan / atau persyaratan ATFX lainnya; 

(b) Melakukan Deposit Minimum ke dalam Akun selama Periode Promo; 

(c) Membaca dan Menyetujui Ketentuan Promo ini setiap bulan selama Periode Promo.  

(d) ATFX mengasumsikan bahwa semua klien Membaca dan Menyetujui Ketentuan Promo ini setelah 

mereka berpartisipasi dalam Promo ini. 

 

3.2. Klien dapat berpartisipasi dalam promo ATFX lainnya yang sedang aktif di waktu yang sama. 

 

 

4. Ketentuan Trading 
 

4.1. Promo ini berlaku untuk CFD, Valas, logam mulia, energi dan indeks (tidak termasuk CFD mata uang 

kripto dan CFD saham). 

 

4.2. Ketentuan Promo hanya berlaku untuk akun Standar MT4. 

 

4.3. Terlepas dari jumlah akun trading yang dapat dijalankan oleh Klien dengan ATFX, Promo ini hanya 

berlaku untuk klien yang menggunakan satu akun di bawah satu identitas. 

 

4.4. Deposit yang ditransfer dari akun ATFX lain tidak dianggap sebagai deposit bagi mereka yang 

berpartisipasi dalam promosi ini.  Namun, transfer dari akun yang memenuhi syarat akan dianggap 



 
sebagai penarikan dan dihitung sebagai bagian dari deposit bersih. 

 

4.5. Permohonan penarikan akan diproses secara normal selama Periode Promo, sesuai dengan persyaratan 

standar yang dipenuhi oleh Klien yang ditetapkan dalam Ketentuan Bisnis Standar. 

 

4.6. Rabat akan dihitung sesuai dengan volume Jumlah Minimum Lot yang ditradingkan oleh Klien di dalan 

Akun pada Periode Perhitungan Lot yang berlaku dan selama Promo. 

 

4.7. Sesuai dengan volume yang ditradingkan oleh Klien dalam Akun, Klien akan menerima Rabat sebesar US 

$ 2 per Lot yang ditradingkan. Rebate (Cashback) akan dikalkulasi berdasarkan lot full yang sudah 

selesai. 

 

4.8. Jika kriteria persyaratan terpenuhi, rabat akan menambah Saldo Akun Trading Klien ATFX dalam 14 hari 

kerja bulan berikutnya. Rabat akan tersedia untuk trading dan penarikan. 

 

4.9. Klien yang berpartisipasi dalam promo pada kuartal ini masih dapat bergabung dalam promo 

berikutnya.  Namun, klien hanya bisa mendapatkan sisa jumlah rabat sebesar US $ 10.000 melalui 

trading jika klien telah mendapatkan rabat dari promo ini pada musim sebelumnya. 

 

Misalnya, jika klien mendapatkan potongan harga US $ 3.900 dari promo di Q3 2020, maka jumlah 

maksimum potongan klien untuk mengikuti promo di Q4 2020 hanya US $ 6.100. 

 

4.10. Jumlah total Rabat yang telah dikreditkan ke Akun berdasarkan Promo ini dan dalam periode Promo 

akan selalu dipertimbangkan untuk menentukan jika Pembayaran Maksimum telah tercapai dan jika 

masih terdapat jumlah yang tersisa yang mungkin diterima oleh Klien sebagai Rabat berdasarkan pada 

Ketentuan Promo ini. 

 

4.11. Jika Klien melakukan beberapa Deposit Minimum jumlah Rabat akan ditentukan berdasarkan jumlah 

kumulatif dari Deposit yang dibuat selama periode Promo. 

 

 

5. Lain-Lain 
 

5.1. Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau misrepresentasi sehubungan dengan Ketentuan yang berlaku di 

atas, perselisihan dan/atau misrepresentasi tersebut akan diselesaikan oleh ATFX, dengan itikad baik 

dan akan, dengan kebijakannya sendiri yang mutlak, dianggap tepat dan sesuai. Keputusan ATFX 

bersifat final dan mengikat. 

 

5.2. ATFX berhak untuk kapan saja dan berdasarkan keputusan mutlaknya mendiskualifikasi Klien yang 

berpartisipasi dalam Promo dan / atau menarik dengan pemberitahuan segera, Rabat dan / atau laba 

apa pun yang diperoleh jika: 

(a) Ada pelanggaran terhadap Ketentuan ini dan/atau ketentuan dalam Ketentuan Bisnis Standar apa 

pun; 



 
(b) ATFX memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini ada penyalahgunaan dari Promosi ini; 

(c)  Klien bertindak dengan itikad buruk dan/atau kasar dan/atau curang dan/atau dengan cara yang 

tidak sejalan dengan Promosi ini dan Ketentuan yang berlaku; 

 

5.3. Rebate tidak dapat dipindahtangankan antar akun trading ATFX dan dapat ditarik oleh klien hanya 

setelah berhasil memenuhi Jumlah Minimum Lot, selama Periode Promo sejak hari di mana Rabat 

diinformasikan melalui Portal Klien ATFX dan Ketentuan Promo dipenuhi.  Rabat akan dihapus jika 

Ketentuan Promo ini tidak terpenuhi. 

 

5.4. Setiap indikasi atau kecurigaan adanya penipuan, manipulasi, cash back atau bonus atau pertukaran 

arbitrase, atau bentuk lain dari kegiatan penipuan atau kebohongan dalam akun klien atau beberapa 

akun dengan ATFX atau yang terkait atau terhubung dengan Rabat akan membatalkan semua transaksi 

yang dieksekusi  dan / atau keuntungan atau kerugian yang terkumpul di dalamnya. 

 

5.5. ATFX berhak, atas keputusannya sendiri dan jika dianggap sesuai, untuk mengubah, mengamandemen, 

menangguhkan, membatalkan atau mengakhiri Promo, atau segala aspek dalam Promo ini kapan saja 

dan atas alasan yang masuk akal. Dalam keadaan apa pun ATFX tidak bertanggung jawab atas segala 

konsekuensi dari segala perubahan, amandemen, penangguhan, pembatalan, atau pengakhiran Promo 

ini. 

 

5.6. ATFX, atas keputusannya sendiri dan yang mutlak, berhak untuk menyetujui dan / atau mengecualikan 

Klien dari IB yang mungkin diikuti oleh mereka sesuai dengan Ketentuan saat ini. 

 

5.7. Terlepas dari bahasa terjemahan dokumen ini, kata-kata dalam bahasa Inggris akan menjadi versi yang 

mengikat apabila terjadi perbedaan antara kedua bahasa. 

 

 


