
Lucky Draw Akhir Tahun 2022 Vantage Global Limited

Lucky Draw Akhir Tahun 2022 ditawarkan oleh Vantage International Global Limited (di sini

disebut "Perusahaan" atau "Vantage") kepada klien Perusahaan.

1. Promosi ini berlaku dari 1 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023.

2. Promosi ini hanya berlaku untuk klien baru dan lama dari Malaysia, Indonesia,

Filipina. Jika Anda tidak yakin tentang kelayakan Anda, mohon hubungi kami melalui

email: malaysia.support@vantagemarkets.com

3. Promosi ini berlaku untuk semua klien dengan semua jenis akun kecuali akun Cent.

4. Klien harus mendaftar untuk ikut serta dalam promosi ini dengan mengirimkan

formulir keikutsertaan secara daring melalui

https://www.vantageindo.com/id-id/promotions/lucky-draw-promotion-2022

5. Dengan mengikuti promosi ini, klien menyatakan bahwa mereka telah membaca dan

setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan ini.

6. Klien yang memenuhi persyaratan akan menerima undian berhadiah berdasarkan

deposit bersih mereka selama Periode Promosi (1 Desember 2022 hingga 31 Januari

2023).

6.1 Deposit bersih mengacu pada total deposit yang dilakukan setelah dikurangi

semua penarikan yang dilakukan selama Periode Promosi.

Deposit Bersih (USD) Kupon Lucky Draw

$200 - $1,999 1

$2,000 - $4,999 2

$5,000 - $9,999 4

$10,000 and above 6

7. Klien yang memenuhi syarat akan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah

uang tunai di bawah ini:

Peringkat Jumlah Hadiah (USD) Jumlah Pemenang

1 $1.500 1

2 $1.200 1

mailto:malaysia.support@vantagemarkets.com
https://www.vantageindo.com/id-id/promotions/lucky-draw-promotion-2022


3 $1.000 1

4 – 10 $400 7

11 – 20 $200 10

21 – 50 $50 30

Jumlah Total Hadiah = USD$10.000

8. Vantage akan meninjau dan memproses hadiah uang tunai pada bulan Februari 2023

setelah Promosi berakhir.

9. Promosi ini dapat dibatlakn kapan saja sesuai keputusan Perusahaan, dan kelayakan

akun akan tunduk sepenuhnya pada kebijakan kami.

10. Setiap perselisihan atau situasi yang tidak tercakup dalam Ketentuan ini akan

diselesaikan oleh Vantage atas kebijakannya sendiri.



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Ketentuan-ketentuan berikut berlaku untuk seluruh penawaran, kecuali secara tegas
dinyatakan tidak:

● Penawaran tidak dapat digunakan bersamaan dengan penawaran lainnya.
● Semua penawaran Vantage hanya tersedia sesuai dengan hukum yang berlaku.
● Penawaran Vantage tidak dirancang untuk mengubah atau memodifikasi preferensi

risiko individu atau mendorong individu untuk trading dengan cara yang tidak sesuai
dengan strategi trading mereka sendiri.

● Klien harus memastikan bahwa mereka mengoperasikan akun trading mereka
dengan cara yang konsisten dengan tingkat kenyamanan trading mereka.

● Akun Baru tunduk pada persetujuan sesuai prosedur pembukaan akun Vantage.
Individu yang mengajukan akun harus memeriksa undang-undang dan peraturan
setempat mereka sebelum mengajukan akun dengan Vantage.

● Klien yang dirujuk oleh PAMM/MAM atau money manager tidak memenuhi syarat
untuk berpartisipasi dalam penawaran Vantage.

● Vantage berhak untuk mencegah klien mengklaim bonus kredit dari promosi jika
deposit dilakukan melalui saluran e-wallet/cryptocurrency termasuk namun tidak
terbatas pada: USDT, Neteller, dan Skrill.

● Klien tidak diperbolehkan menggunakan bonus kredit untuk melakukan lindung nilai
posisi. Vantage berhak membatalkan kelayakan klien untuk berpartisipasi dalam
penawaran bonus kredit apa pun, menghapus sebagian/seluruh bonus kredit dari
akun tradingnya dan sebagian/seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh posisi
lindung nilai tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

● Vantage berhak menolak permohonan atau pengajuan untuk berpartisipasi dalam
promosi apa pun atas kebijakannya sendiri, tanpa perlu memberikan pembenaran
atau menjelaskan alasan penolakan tersebut.

● Vantage berhak untuk mengecualikan dan/atau membatalkan partisipasi klien dalam
penawaran atau promosinya jika: a) Churning (pembukaan dan penutupan transaksi
Margin FX atau CFD hanya untuk mensiasati keuntungan semata); b) klien didapati
melanggar Perjanjian Klien atau telah melanggar syarat dan ketentuan promosi. Jika
terjadi pelanggaran atau perbuatan seperti itu, Vantage berhak untuk mengambil
sejumlah bonus dari akun trading.

● Vantage dapat sewaktu-waktu mengubah syarat dan ketentuan ini dan akan memberi
tahu Anda tentang perubahan ini dengan mengunggah ketentuan yang diubah
melalui situs web Vantage. Anda disarankan untuk memeriksa Ketentuan ini secara
berkala, dan dengan terus menggunakan situs web dan layanan Vantage, Anda
menerima perubahan ketentuan tersebut. Vantage berhak mengubah atau
membatalkan penawaran apa pun atas kebijakannya sendiri kapan saja.

● Vantage dapat kapan saja, atas kebijakannya sendiri, menghentikan atau
membatalkan promosinya.

● Semua promosi Vantage hanya berlaku untuk akun STP dan ECN yang valid. Akun
Cent tidak berlaku kecuali secara jelas dinyatakan sebaliknya.

● Vantage tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, biaya, pengeluaran, atau
kerusakan apa pun yang mungkin diderita sehubungan dengan penawaran ini dan
yang menurut hukum mungkin tidak dikecualikan oleh Ketentuan ini.



● Jika syarat dan ketentuan ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggris,
maka versi bahasa Inggris dari ketentuan tersebut akan berlaku jika terdapat
ketidakkonsistenan.

● Penyedia penawaran ini adalah Vantage Global Limited.


