
 

 

Bonus Sambutan: Dapatkan 100% Dari 
Deposit Pertama Anda! 

1. Buka akun dan kirimkan deposit pertama Anda. 

2. Dapatkan Bonus Sambutan sebesar 100% dari deposit Anda. 

3. Mulai trading! Semakin besar trade Anda, semakin cepat bonus Anda dikonversikan 
menjadi dana tunai. 

4. Bonus yang telah dikonversikan akan dibayarkan ke akun trading Anda. Anda bebas 
menarik dana ini atau menggunakannya untuk trading. 

Ketentuan Bonus Sambutan 

Deposit minimum untuk menerima bonus sambutan adalah $100. Jumlah bonus maksimum 
adalah $100.000.  

Anda menerima pengembalian 10% dari seluruh komisi trading yang dibayarkan dalam bentuk 
konversi bonus menjadi dana tunai. Libertex membayarkan bonus yang dikonversikan ke akun 
trading Anda setelah mencapai porsi pembayaran bonus sebesar 2% dari Bonus Sambutan 
yang Anda dapatkan. Anda harus melakukan trading dengan volume yang memadai untuk 
dapat mengonversikan seluruh bonus dalam waktu 90 hari.  



 

Ketentuan Bonus Sambutan 

Apa itu Bonus Sambutan? 

Bonus Sambutan adalah bonus yang diberikan kepada klien Forex Club International Limited 
(Libertex) saat klien mendanai akun trading untuk pertama kalinya. Bonus Sambutan dapat di-
redeem oleh klien yang melakukan aktivitas trading. 

Bagaimana cara mendapatkan Bonus Sambutan? 

Untuk menerima Bonus Sambutan, klien harus: 

 Melengkapi prosedur registrasi; 
 Mendanai akun trading untuk pertama kalinya dengan jumlah minimum tertentu. 

Bagaimana cara mengonversikan bonus menjadi dana tunai? 

Klien memperdagangkan suatu instrumen dan membayar komisi brokerage. Persentase dari 
jumlah komisi tersebut (disebut juga "kecepatan redemption") dikonversikan menjadi dana 
tunai. 

Setiap hari pada pukul 21:00 GMT, Libertex menganalisis jumlah komisi yang dibayarkan dan 
menghitung proporsi bonus yang dapat dikonversikan. Saat jumlah yang dapat dikonversikan ini 
mencapai persentase tertentu dari bonus klien (disebut juga porsi pembayaran bonus), Libertex 
membayarkannya ke akun trading klien. Klien bebas menarik dana ini atau menggunakannya 
untuk trading. 

Untuk mengonversikan seluruh Bonus Sambutan menjadi dana tunai, ketentuan konversi di 
atas harus dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Libertex akan membatalkan sisa bonus 
yang belum dijadikan dana tunai pada akhir periode tersebut. 

Klien dapat melihat sisa bonus yang belum dikonversikan dan waktu yang tersisa untuk 
mengonversikan bonus via Web atau app seluler. 

Perhatian: besar bonus maksimum, kecepatan redemption, porsi pembayaran bonus, periode 
konversi, dan jumlah deposit minimum dapat berubah sewaktu-waktu. 
  



 

Contoh 

Contohnya: 

 Bonus Sambutan adalah 100% dari deposit pertama Anda. 
 Kecepatan redemption adalah 10% dari komisi brokerage; 
 Porsi pembayaran bonus adalah 2% dari bonus; 
 Periode konversi 90 hari. 

 
Anda membuat deposit pertama sebesar USD 1000. Anda mendapatkan Bonus 
Sambutan USD 1000. Sekarang Anda harus mengubahnya menjadi dana tunai. Selama 
dua hari berikutnya, Anda aktif memperdagangkan valas, indeks, dan minyak. Setiap 
hari pada pukul 21:00 GMT, sistem Forex Club menganalisis jumlah komisi brokerage 
yang Anda bayarkan dan menghitung proporsi bonus yang dapat dikonversikan.  
Contohnya, pada akhir hari kedua, Anda dikenai biaya brokerage sebesar USD 200.  
Dengan kecepatan redemption 10%, Anda dapat menarik USD 20 dari Bonus 
Sambutan. Pada pukul 21:00 GMT, sistem mendeteksi bahwa Anda mencapai porsi 
pembayaran bonus pertama yaitu 2% dari jumlah bonus. Libertex langsung 
membayarkan USD 20 ke akun trading Anda. Anda bebas menggunakan dana ini untuk 
trading atau menariknya. Dengan terus trading, Anda dapat terus mengonversikan 
Bonus Sambutan. 

Detail tambahan 

Libertex tidak melakukan kegiatan perbankan, tidak menawarkan rekening tabungan, dan tidak 
terlibat dalam skema pencucian uang yang melanggar hukum. Bonus Sambutan sepenuhnya 
dipersembahkan agar klien Libertex dapat menikmati trading yang lebih baik. 

Libertex berhak untuk menolak memberikan Bonus Sambutan kepada klien tertentu atau 
kelompok klien tertentu, serta membatalkan atau mengubah Ketentuan ini. 


