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Pengantar 

 

ATFX adalah nama dagang milik AT Global Markets LLC (ATGM, nomor perusahaan 333 IBC 2020). 

ATGM adalah Perseroan Terbatas di Saint Vincent dan Grenadines. Alamat terdaftar: 1st Floor, First 

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

 

"Promosi Jenjang Maksimum Rabat IB ATFX (Asia Tenggara)" (selanjutnya disebut "Promosi") 

mengajak IB ATFX di Taiwan, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Korea, Kamboja, dan 

Myanmar untuk mendaftar di ATFX, menawarkan kesempatan bagi Introducing Broker (IB) baru 

mendapatkan rabat jenjang tinggi dengan merekomendasikan klien baru ke ATFX sesuai ketentuan 

ini. Dengan mendaftar dan berpartisipasi dalam Promosi ini, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat 

dan Ketentuan berikut (kemudian disebut "Ketentuan") yang dijabarkan di bawah. 

 

1. Ketentuan 

 

1.1. Dalam Promosi ini: 

"Klien" adalah klien baru yang dibawa oleh Introducing Broker dan disetujui ATFX melalui 

prosedur KYC.  

"Introducing Broker" (disebut juga "IB") adalah orang yang membuka akun mitra di ATFX. 

Penyebutan ATFX akan mencakup nama dagang dan/atau nama merek dan/atau bentuk 

operasional ATFX lainnya. "Akun IB" adalah akun live khusus milik IB yang akan menerima 

komisi IB.  

"KYC" adalah kebijakan Know Your Client yang diimplementasikan oleh Anda dan berlaku 

pada semua klien.  

“Lot Standar” adalah kuantitas standar untuk instrumen yang diperdagangkan oleh Klien 

yang diperkenalkan. Dalam Forex, satu Lot Standar adalah 100.000 unit mata uang tertentu; 

Sebagai penjelasan, satu Lot Cent adalah1.000 unit Lot Standar.  

“Ketentuan Usaha Standar” adalah Syarat dan Ketentuan yang disepakati IB dan ATFX yang 

mengatur segala aktivitas trading Klien dan IB bersama ATFX. 

1.2. Segala kata yang maknanya tidak ditafsirkan di bagian ini akan memiliki penafsiran yang sama 

seperti dalam Ketentuan Usaha Standar. 

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

 

 



 
2. Periode 

 

2.1. Periode Promosi dimulai pada 1 September 2020 pukul 00.00 (GMT+8) hingga 31 Desember 

2020 pukul 23.59. 

 

 

3. Kriteria dan Syarat 

 

3.1. Untuk dapat berpartisipasi dalam Promosi ini, Anda harus menjadi mitra IB ATFX di Taiwan, 

Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Korea, Kamboja, dan Myanmar. Untuk 

menjadi mitra IB baru ATFX, Anda harus mendaftar di ATFX dan menyediakan semua 

informasi yang diminta sebagai bagian dari prosedur KYC ATFX. Begitu informasi yang 

dikirimkan oleh pendaftar IB terverifikasi, pendaftar akan diminta menandatangani perjanjian IB 

dengan penawaran yang dirancang khusus dan menjadi mitra IB ATFX yang memegang akun 

IB. 

3.2. Hanya mitra IB dengan klien langsung yang memenuhi syarat Promosi ini. Dalam Promosi ini, 

Master-IB dan setiap level Sub-IB memenuhi syarat sebagai mitra IB untuk berpartisipasi 

dalam Promosi ini. 

3.3. Hanya akun IB dan klien aktif selama periode promosi yang akan diperhitungkan dalam 

kalkulasi volume. 

3.4. Hanya trade yang telah ditutup yang akan diperhitungkan. Trade terbuka tidak disertakan 

dalam kalkulasi volume. 

 

 

4. Ketentuan Program 

 

4.1. Promosi ini berlaku untuk Forex, logam mulia, komoditas, dan CFD indeks yang ditawarkan 

oleh ATFX. (Tidak termasuk CFD saham dan mata uang kripto) 

4.2. Mitra IB bisa mendapatkan jenjang tertinggi dalam struktur rabat berdasarkan volume trading 

bulan setiap level IB. 

 

Ketika klien mitra IB memperdagangkan produk yang disebutkan pada klausul 4.1., IB bisa 

mendapatkan rabat default sesuai Perjanjian IB secara seketika setelah menutup posisi pada 

bulan Periode Promosi. Pada bulan berikutnya, IB akan menerima sisa saldo semua volume 

trading bulan lalu untuk mencapai level rabat IB jenjang tertinggi. 



 
4.3. Bergantung pada tipe produk trading, mitra IB mungkin mendapatkan komisi dari setiap trader 

klien dengan jumlah hingga US$19 per lot. 

4.4. IB yang sudah mengikuti promosi ini tidak diperkenankan mengikuti promosi IB lain selama 

periode promosi. 

4.5. Setelah IB membuka akun, kliennya memiliki waktu tiga bulan (dihitung dengan sebulan 

penuh) untuk trading. Di sisi lain, periode perhitungan (dalam periode promosi; dihitung oleh 

sebulan penuh) dari rabat akan dihitung di IB setelah menerima S&K. 

 

Contoh A: 

• IB A membuka akun IB dan menyetujui S&K dengan ATFX pada 30 September 2020 

• ATFX akan menghitung volume trading untuk rabat dari sebulan penuh dari September 

2020 hingga November 2020 

 

Contoh B: 

• IB B membuka akun IB pada 31 Oktober 2020 dan menyetujui S&K pada 1 November 

2020 

• ATFX akan menghitung volume trading untuk rabat dari sebulan penuh dari November 

2020 hingga Desember 2020. 

 

Contoh C: 

• IB C membuka akun IB pada 8 November 2020 dan menyetujui S&K pada 17 Desember 

2020. 

• ATFX akan menghitung volume trading untuk rabat dari sebulan penuh dari Desember 

2020 hingga Januari 2021. 

 

 

5. Lain-Lain 

 

5.1. ATFX memiliki hak untuk mendiskualifikasi IB dari Promosi ini kapan saja dan atas 

kebijaksanaan mutlak ATFX sendiri jika: 

(a) Terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan ini dan/atau Ketentuan Usaha Standar; 

(b) ATFX memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa terjadi penyalahgunaan 

yang valid terhadap Promosi ini; 

(c) Mitra IB bertindak dengan niat buruk dan/atau menyalahgunakan dan/atau menipu 

dan/atau cara apa pun yang tidak sesuai dengan Promosi ini dan Ketentuan yang berlaku. 



 
5.2. Untuk klien yang diperkenalkan oleh mitra IB ATFX yang melanggar ketentuan yang tercantum 

pada klausul 5.1., jumlah lot standar yang diperdagangkan oleh klien tersebut akan tidak 

disertakan dalam Promosi dan tidak akan dihitung untuk skor mitra IB. 

5.3. Apabila terjadi sengketa atau salah tafsir apa pun sehubungan dengan Ketentuan Promosi di 

atas, sengketa dan/atau salah tafsir itu akan diselesaikan oleh ATFX dengan niat baik dan 

dengan kewenangan penuh dan mutlak. Penyelesaian ini akan dianggap sesuai dan memadai. 

Keputusan ATFX bersifat final dan mengikat. 

5.4. ATFX berhak untuk mengubah Ketentuan ini dengan kewenangan mutlaknya sendiri, dan 

menangguhkan dan/atau menghentikan Promosi apabila Promosi tidak mungkin dilanjutkan 

karena keadaan luar biasa yang berada di luar kendali ATFX (bencana alam, konflik politik, 

dan sebagainya). 

5.5. Mitra IB tidak diperkenankan memberi saran strategi trading kepada Klien atau memengaruhi 

keputusan trading klien dengan cara apa pun. ATFX tidak bertanggung jawab atas 

konsekuensi tindakan tersebut oleh pihak ketiga mana saja. 

5.6. ATFX berkewajiban memberi tahu mitra IB apabila ada perubahan komisi untuk mitra IB. 

5.7. Apabila terdapat perbedaan dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa lainnya dari 

dokumen ini, versi Bahasa Inggris akan dianggap sebagai versi yang mengikat. 


