
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% BONUS TRADING 
 

SYARAT DAN KETENTUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Periode Kampanye   

  01 Juli - 30 September 2022 
  



Ketentuan Umum 

1. 30% Bonus Trading ditawarkan oleh Limited Limited (Perusahaan) kepada Kliennya berdasarkan Ketentuan 
berikut. 

2. Dengan mengajukan Bonus, Klien mengakui bahwa dia telah membaca dan setuju untuk terikat oleh 
Syarat dan Ketentuan Bonus serta Syarat dan Ketentuan Perusahaan. 

3. Periode promosi untuk promosi Bonus ini akan berlangsung dari 1 Juli – 30 September 2022. 
4. Perusahaan berhak untuk mengubah, mengubah atau menghentikan promosi bonus ini atas kebijakannya 

sendiri, dan setiap saat tanpa pemberitahuan. 
 

Kriteria Partisipasi & Kelayakan Promosi 

5. Pendaftaran promosi bonus harus dilakukan dengan mengirimkan Formulir Aplikasi. 
6. Klien perlu memastikan semua informasi yang dikirimkan untuk pendaftaran adalah benar dan tepat. 
7. Individu dengan usia legal minimal 18 tahun memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam promosi bonus. 
8. 30% Bonus Trading berlaku untuk jenis akun LX-Standard / Islamic Standard. 
9. Promosi ini terbuka untuk pendaftaran lama dan baru dengan Lirunex Limited (Traders Room). 
10. Promosi ini HANYA berlaku untuk pelanggan Lirunex Limited dengan akun MT4 aktif di server MT4 Lirunex 

Limited. 
11. Anda hanya berhak atas SATU (1) kali pencairan bonus selama periode promosi. 
12. Bonus ini hanya berlaku untuk deposit pertama kali dengan dana segar ke akun MT4 baru yang aktif 

selama periode promosi. Setoran berikutnya tidak akan berhak atas promosi. 
13. Untuk menarik bonus 30%, anda harus melengkapi ukuran lot yang dibutuhkan dalam waktu TIGA (3) 

bulan setelah mengirimkan formulir aplikasi. 
14. Setoran minimum USD 100 ke akun MT4 aktif diperlukan agar memenuhi syarat untuk pendaftaran. 
15. Bonus deposit maksimum yang dapat diterima peserta selama promosi ini adalah $600. 
16. Jumlah kredit akan ditransfer ke Saldo Akun pada pemenuhan Lot Size yang ditradingkan. Rumus untuk 

Ukuran Lot yang dibutuhkan ditunjukkan di bawah ini: 
Formula : 

Ukuran Lot Diperlukan = (Kredit Bonus) ÷ 2 
Contoh: Ketika seorang pelanggan menyetor $2000, klien akan menerima bonus 
sebesar $600. Oleh karena itu, pelanggan harus trade 300 untuk dapat menarik 

Bonus. 
 

17. Leverage maksimum yang diizinkan untuk akun MT4 di bawah promosi ini dibatasi pada 1:200 dan Level 
Stop-Out ditetapkan pada 100%. Semua trading terbuka akan ditutup secara otomatis setelah mencapai 
ambang batas Stop-Out Level. 

18. Kredit Bonus akan diubah menjadi Saldo akun setelah ukuran lot terpenuhi. 
 

Deposit Bonus Ukuran Lot 
Diperlukan 

$ 100 $ 30 15 
$ 200 $ 60 30 
$ 500 $ 150 75 

$ 1,000 $ 300 150 
$ 2,000 $ 600 300 



Lainnya 

19. Permohonan dengan rincian yang salah atau tidak akurat dalam pengajuan pendaftaran tidak dapat 
didaftarkan pada promosi. 

20. Akun MT4 dari Pelanggan Managed Funds/Strategy tidak berhak atas promosi ini. 
21. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan akun yang sama untuk mengikuti promosi/kontes lainnya di 

LIRUNEX LIMITED. 
22. Lirunex Limited berhak untuk mencabut dan menangguhkan setiap akun dengan aktivitas mencurigakan 

setiap saat dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. 
23. Setiap transfer internal atau penarikan dari akun MT4 terdaftar dalam bentuk apapun akan segera 

mencabut kredit bonus dari promosi. 

Pengecualian 

24. Dengan mengirimkan formulir pendaftaran untuk promosi, anda dengan ini menyatakan bahwa anda telah 
membaca, memahami dan setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan. 

25. LIRUNEX LIMITED berhak untuk mengambil tindakan apa pun jika segala bentuk penyalahgunaan atau 
arbitrase terdeteksi selama perdagangan klien, semua tindakan yang dinyatakan transparan dan akan segera 
memberi tahu klien. 

26. LIRUNEX LIMITED berhak untuk membatalkan status atau trading yang ditemukan melanggar aturan trading 
atau menggunakan strategi trading yang tidak tepat. Di bawah ini adalah definisi termasuk strategi trading 
yang tidak tepat, namun tidak terbatas pada : 

i) Scalping didefinisikan sebagai trading yang membuka dan menutup untuk waktu yang singkat. 
ii) Churning didefinisikan sebagai pembukaan dan penutupan ATAU penutupan dan pembukaan trading 

dalam waktu singkat. 
iii) Sniping didefinisikan sebagai ketika klien berdagang ketika harga tertunda atau situasi di mana 

“Harga tergantung atau tertunda” pada platform LIRUNEX LIMITED. 
iv) Hedging didefinisikan ketika klien trade akun trading sebagai lawan dari trading yang ada dengan 

volume tradingnya yang sama seperti LIRUNEX LIMITED atau dengan perusahaan eksternal yang 
dapat menyalahgunakan bonus pada akun. Dalam situasi seperti itu, LIRUNEX LIMITED berhak untuk 
membatalkan trading, untung atau rugi dari perdagangan yang melanggar dan menonaktifkan akun. 

27. Lirunex Limited tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun, atas kerugian apa pun yang disebabkan oleh 
kondisi trading yang terikat dalam Syarat dan Ketentuan promosi ini. 

28. Lirunex Limited berhak atas semua hal yang berkaitan dengan promosi. Semua keputusan bersifat final dan 
tidak dapat diganggu gugat. 

29. Lirunex Limited berhak untuk mengubah, memodifikasi atau mengamandemen Syarat dan Ketentuan setiap 
saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

30. Lirunex Limited berhak TIDAK untuk 
i) membayar komisi kepada IB untuk setiap perintah strategi trading yang tidak tepat yang dilakukan 

kliennya, sebagaimana disebutkan pada poin (26) dan untuk trading yang dijalankan dengan cara 
tersebut selama kurang dari 3 menit. 

ii) mengubah kredit menjadi saldo - jika klien melakukan strategi trading yang tidak tepat seperti yang 
disebutkan pada poin (26) dan untuk trading yang dijalankan dengan cara tersebut selama kurang 
dari 3 menit. 

31. Lirunex berhak untuk mengoreksi hasil trading klien yang dicurigai melakukan aktivitas "hunting bonus" atau 
tindakan penipuan lainnya sebagai akibatnya dana bonus yang diperoleh akan dibatalkan. Aktivitas trading 
yang tidak mencukupi di akun, seperti pelaksanaan trading volume tinggi tunggal atau beberapa trading 
volume rendah yang dilakukan pada tingkat yang sama dan pada waktu yang hampir bersamaan, yang 
mewakili pembagian trading besar menjadi yang lebih kecil; dapat menjadi alasan untuk merevisi hasil. 
Sebagai aturan, tidak ada riwayat trading yang memadai di akun tersebut. Dalam hal mendeteksi trading 
seperti itu, Perusahaan dapat membatalkan bonus kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
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