Syarat & Ketentuan "Undian Ulang Tahun Share4you Ke 8"
A. Pendahuluan
1. "Undian Ulang Tahun Share4you Ke 8" adalah promosi Share4you di mana klien yang
deposit dengan jumlah tertentu dan trading dengan jumlah lot tertentu dapat
berpartisipasi dalam Undian Berhadiah ("Promosi"). Delapan (8) pemenang dari Promosi
ini akan mendapatkan hadiah.
B. Partisipasi dalam Promosi
1. Klien Share4you, yang melakukan trading dan melakukan copy trade melalui Share4you
(Leader dan Follower) dan memenuhi kriteria berikut berhak untuk berpartisipasi:
a. Follower yang terdaftar pada Negara: Thailand, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia,
India.
b. Trader Room Klien (Leader dan Follower) harus terverifikasi;
c. Agar Follower dapat berpartisipasi dalam Promosi secara otomatis, akun Leader yang
mereka ikuti harus berusia minimal tiga (3) bulan. Untuk semua Follower lainnya,
Share4you atas kebijakannya sendiri akan meninjau dan dapat mengizinkan Follower
tersebut untuk berpartisipasi dalam Promosi ini.
d. Leader harus berada dalam daftar Top Performing dengan usia akun lebih dari 90
hari, dan harus menampilkan foto. Leader tidak boleh memiliki tingkat Stop Out di
salah satu akun Leader mereka selama 12 (dua belas) bulan sebelumnya, dan
Leader harus memiliki tingkat resiko menengah, rendah, atau tinggi, dengan
setidaknya tujuh (7) hari aktif melakukan trading dalam sebulan terakhir, dan Gain
positif sepanjang waktu selama 30 hari.
C. Periode Promosi
Periode Trading dari 26 April 2021 hingga 21 Juni 2021.
D. Persyaratan Umum
1. Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Promosi ini, klien harus memenuhi
ketentuan berikut selama periode Promosi yang disebutkan di atas:
a. Minimum deposit USD 500 selama periode promo dan volume trading minimum 15
lot (1.500 sen lot).
2. Deposit dan volume yang ditradingkan dari platform trading akan diperiksa di akhir
periode Promosi.
3. Hanya akun trading yang memenuhi kriteria deposit dan volume trading yang akan
masuk pertimbangan untuk Promosi ini.
4. Perhitungan jumlah total deposit dari platform trading dan total volume lot yang
ditradingkan dibuat berdasarkan order yang ditutup selama periode Promosi.
5. Order Hedging diperhitungkan dalam total volume lot sepenuhnya hanya jika order yang
kedua (order dengan arah berlawanan) dibuka tidak lebih awal dari tiga (3) jam setelah
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order yang pertama dibuka. Jika periode antara pembukaan dua order yang berlawanan
arah sama atau kurang dari tiga (3) jam, volume dari order yang lebih kecil yang akan
masuk dalam perhitungan.
6. Dana dari Bonus Deposit dan lot yang ditradingkan dengan dana bonus (misalnya Bonus
Deposit) tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Promosi ini.
E. Hadiah dan Pemenang
1. Setiap pemenang berhak menerima satu hadiah, terlepas dari berapa kali nama klien
tertentu terpilih. Jika nama klien tertentu yang memenuhi kualifikasi lebih dari satu (1)
kali, Share4you berhak mengabaikan pilihan kedua dan berikutnya dan memilih
pemenang lain.
2. Pemenang akan diundi secara acak dari seluruh peserta yang memenuhi syarat pada 28
Juni 2021. Penentuan pemenang yang dibuat oleh Share4you bersifat final, pasti, dan
mengikat. Jika terdapat kurang dari delapan (8) peserta yang memenuhi kualifikasi, tidak
akan ada hadiah yang diberikan kepada pemenang mana pun.
3. Hanya akan ada delapan (8) pemenang untuk pengundian, dan hadiah diberikan sesuai
dengan tabel berikut:
Hadiah

Jumlah Pemenang

USD 375

8

4. Pemenang yang berhak atas hadiah akan diinformasikan melalui telepon atau email
mengenai informasi daftar pemenang program ini dan hadiah akan diberikan pada 9 Juli
2021 (atau tanggal lain atas kebijaksanaan Share4you).
5. Jika pemenang yang dipilih gagal membalas dalam tiga (3) hari kerja melalui email yang
berisi informasi bahwa klien terpilih sebagai pemenang, hadiah akan hangus dan
pemenang baru akan dipilih.
6. Share4you berhak untuk memilih pemenang lain yang memenuhi syarat untuk
menggantikan pemenang yang kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat atau
didiskualifikasi.
7. Jika Share4you kemudian menemukan atau menentukan dalam kebijaksanaan
mutlaknya bahwa peserta tidak berhak atau didiskualifikasi untuk berpartisipasi dalam
Promosi atau tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan apa pun sehubungan dengan
promosi, Share4you akan, atas kebijakannya sendiri, memutuskan berikut ini, untuk:
● Menunda pemberian hadiah; dan / atau
● Menarik kembali hadiah dari peserta dan memilih pemenang lain yang memenuhi
syarat.
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F. Reservasi Hak dan Diskualifikasi
1. Share4you berhak atas kebijakannya untuk:
a. Menolak pendaftaran peserta mana pun dalam Promosi
b. Mendiskualifikasi peserta yang melanggar atau menyalahgunakan ketentuan
penggunaan layanan Share4you.
2. Hanya klien yang telah terdaftar pada Share4you dan berasal dari negara terkait yang
berhak untuk berpartisipasi. Pada waktu tertentu, kami dapat meminta peserta untuk
memberikan informasi identitas pribadi. Share4you berhak untuk membatasi, memblokir
akses ke layanannya dan/atau menghentikan akun klien jika informasi tersebut tidak
diberikan. Dengan memberi kami informasi dan mendaftar pada Share4you, peserta
mengonfirmasi bahwa informasi yang diberikan adalah benar, akurat, mutakhir, dan
lengkap.
3. Share4you berhak, atas kebijakannya, untuk menghentikan Promosi tanpa
pemberitahuan sebelumnya.
4. Share4you berhak untuk mengubah atau menghentikan Promosi, atau aspek apapun
darinya, kapan saja. Share4you tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada klien
tentang perubahan Promosi. Klien berkewajiban untuk memenuhi semua aturan dan
ketentuan Promosi, serta memantau perubahan syarat dan ketentuan yang relevan.
5. Setiap indikasi atau kecurigaan, menurut kebijaksanaan Share4you, dari segala bentuk
arbitrase, penyalahgunaan, penipuan, manipulasi, arbitrase uang kembali akan
membatalkan semua transaksi yang dilakukan dan/atau keuntungan atau kerugian dalam
akun trading tersebut.
6. Jika peserta mengalami masalah integritas data, terkait statistik akun dan oleh karena itu
tidak berpartisipasi dalam Promosi, klien tidak berhak atas hadiah apa pun. Peserta yang
mencoba menyalahgunakan Promosi atau memanipulasi posisinya dalam Promosi akan
kehilangan hadiahnya untuk kemudian diberikan kepada klien yang dipilih berikutnya
dalam antrean hadiah. Jika ada peserta yang mencoba untuk membahayakan integritas
atau operasi sah dari Promosi dengan meretas atau dengan menipu atau melakukan
penipuan atau manipulasi dengan cara apapun, termasuk dengan memberikan rincian
palsu atau dengan pendaftaran yang salah, Share4you dapat menghentikan akun klien
tersebut atas kebijakannya sendiri. Selanjutnya, Share4you dapat menahan diri untuk
tidak memberikan hadiah dan/atau mengurangi jumlah hadiah yang diberikan kepada
peserta tersebut dan/atau melarang klien untuk berpartisipasi dalam undian dan promosi
lainnya di masa mendatang.
7. Syarat & ketentuan ini tersedia dalam berbagai bahasa, dan sementara semua versi
dianggap asli dan akurat, jika terjadi perselisihan, versi bahasa Inggris yang akan
berlaku.
8. Share4you berhak untuk mengungkapkan dan mempublikasikan nama, dan rincian
lainnya (termasuk foto) dari setiap peserta/pemenang dengan cara yang Share4you atas
kebijakannya sendiri dianggap sesuai untuk tujuan publisitas. Peserta/pemenang setuju
untuk difoto, dengan pengungkapan data pribadinya, penggunaan namanya, gambar dan
suaranya untuk tujuan publisitas yang berhubungan dengan Promosi dan untuk bekerja
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sama dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Share4you untuk
tujuan ini tanpa kompensasi tambahan.
9. Semua pemenang harus membagikan berita kemenangan mereka di media sosial
sebelum menerima hadiah dari Share4you.
G. Peringatan Risiko
1. Perdagangan Forex melibatkan risiko yang signifikan terhadap modal yang Anda
investasikan. Harap baca dan pastikan Anda memahami Pengungkapan Risiko kami
sepenuhnya.
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