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Syarat dan Ketentuan Undian 
 
Undian ditawarkan oleh HF Markets (SV) Ltd ("Perusahaan") kepada semua Kliennya dengan 

syarat dan ketentuan berikut yang ditetapkan di sini. Introduction  

1. Pendahuluan 

1.1. Undian (di sini "Undian") tersedia untuk semua Klien Perusahaan yang telah memenuhi 

Kriteria untuk undian ini sebagaimana diatur dalam 3 paragraf dari syarat dan ketentuan 

dalam Undian ini.  

1.2. Klien dengan ini mengakui, memastikan dan menerima secara hukum terikat oleh Syarat 

dan Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam undian ini atau Perjanjian lain yang 

mengikat secara hukum antara dia dan Perusahaan.  

2. Periode Aktif  

2.1. Periode aktif untuk undian akan berlangsung dari tanggal 18 September 2017 sampai 15 

Desember 2017.  

3. Syarat dan Ketentuan  

3.1. Perusahaan menawarkan kepada Klien untuk memenangkan 1 dari 3 hadiah yang 

disebutkan dalam paragraf 3.6 dari syarat dan ketentuan.  

3.2. Agar Klien memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Undian dia harus membuka Akun 

myHotForex sesuai dengan Perjanjian Pembukaan akaun perusahaan dan dia harus telah 

berusia 18 tahun atau usia legal yang berlaku di Indonesia atau tidak boleh sebaliknya. 

dianggap sebagai "minor" di Indonesia.  

3.3. Agar Klien dapat berpartisipasi dalam Undian dia harus mendaftar melalui halaman 

pendaftaran "Undian HotForex" yang ditunjuk, di area myHotForex-nya. 

3.4. Setelah pendaftaran, semua Klien terdaftar harus deposit dana minimal 300 USD dalam 

masa aktif dan melakukan perdagangan minimal 3 lot dengan dana yang disetorkan sendiri 

tidak termasuk jumlah bonus yang ditambahkan ke akun myHotForex mereka, akan 

berpartisipasi dalam undian.  

3.5. Perlu diketahui bahwa Klien tidak berhak untuk mengikuti Undian hanya dengan mendaftar 

ke Perusahaan. Klien harus memenuhi semua persyaratan untuk berpartisipasi dalam 

Undian sesuai persyaratan dan ketentuannya. 
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3.6. Hadiah untuk pemenang Undian adalah sebagai berikut: 

 Hadiah pertama: Tiket pesawat pulang-pergi gratis ke Cyprus, menginap 3 malam di hotel 

yang nyaman, transfer dari bandara ke hotel dan kembali, tur berpemandu ke Kantor 

HotForex dan juga sesi pelatihan Forex dengan salah satu analis pasar Perusahaan; 

 Hadiah 2: Action Camera; 

 Hadiah ke-3: Headphone Nirkabel. 

3.7. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 22 Desember 2017. 

3.8. Pemenang akan diberitahu melalui nomor telepon teregistrasi atau alamat email terdaftar 

mereka yang telah mereka berikan kepada Perusahaan selama Proses Pembukaan akaun. 

3.9. Jika pemenang tidak menanggapi pemberitahuan Perusahaan dalam 14 (empat belas) hari 

kerja, Perusahaan harus mempertimbangkan bahwa Klien telah kehilangan haknya untuk 

mengumpulkan hadiah tersebut.  

4. Penghentian, Review dan Amandemen  

4.1. Jika Perusahaan mencurigai atau memiliki alasan untuk percaya bahwa Klien telah 

menyalahgunakan dan / atau memanipulasi Syarat dan Ketentuan Undian dengan 

melakukan lindung nilai atas posisinya secara internal (menggunakan akun perdagangan 

lain yang dimiliki dengan Perusahaan) atau secara eksternal (menggunakan akun 

perdagangan lain yang diadakan dengan pialang lain ) dan / atau tidak bertindak dengan 

itikad baik, Perusahaan berhak, atas pertimbangan mutlaknya dan tanpa mendapatkan 

persetujuan Klien, untuk menahan hadiah dan / atau menghapus peserta dari Undian.  

4.2. Perusahaan berhak, atas pertimbangan mutlaknya, untuk memodifikasi, mengubah, atau 

mengakhiri Undian secara sepihak atau mengubah Syarat dan Ketentuan yang disertakan 

di sini, kapan pun tanpa persetujuan Klien. 

5. Penghargaan  

5.1. Klien mengakui bahwa dengan mengklaim dan menerima hadiah, menyetujui foto dan 

nama mereka untuk tujuan pemasaran dan promosi di situs Perusahaan (untuk ditentukan 

dan dilakukan atas pertimbangan sendiri Perusahaan).  
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5.2. Dengan berpartisipasi dalam Undian para peserta memberi kuasa kepada Perusahaan 

untuk mengumumkan hasil sementara dan nama mereka di situs web Perusahaan secara 

reguler. 

5.3. Dengan mendaftar dan berpartisipasi dalam Undian, Klien mengkonfirmasikan bahwa dia 

telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Undian dan 

Persyaratan dan Ketentuan Perusahaan lainnya yang mungkin berlaku.  

5.4. Pemenang kontes Perusahaan sebelumnya dan / atau kontestan yang berhubungan 

langsung dengan pemenang sebelumnya tidak berhak memenangkan hadiah dari Undian 

ini dan / atau kontes masa depan Perusahaan.  

5.5. Klien mengakui bahwa Forex dan CFD adalah produk leverage yang melibatkan tingkat 

risiko tinggi. Saat melakukan perdagangan produk semacam itu, Pelanggan mungkin 

kehilangan semua modal investasinya. Produk ini mungkin tidak cocok untuk semua orang 

dan Klien harus memastikan bahwa mereka memahami risiko yang terlibat. Klien harus 

mencari saran independen jika perlu. 

5.6. Syarat dan Ketentuan ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa lainnya 

disediakan hanya sebagai kemudahan. Jika terjadi ketidakkonsistenan atau 

ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris asli dan terjemahannya ke bahasa lain, seperti 

kasusnya, versi asli bahasa Inggris akan berlaku. 

6. Penangguhan 

6.1. Setiap perselisihan atau situasi yang tidak tercakup dalam Persyaratan ini akan ditentukan 

oleh Perusahaan sesuai dengan Kebijakan Penanganan Keluhan yang tersedia di situs web 

Perusahaan. 
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