
 
 
 
 

 

Syarat dan Ketentuan	 
Promosi “Bonus Saham Tesla (CFD)”	 
Promosi ini berlaku dari 18/10/2021 hingga 31/01/2022 

Promosi “Bonus Saham Tesla (CFD)”The “Tesla Stocks (CFD) Bonus” 
ditawarkan oleh Vantage Global Limited 	 (VFSC reg. no. 700271) (dalam hal ini 
sebagai “Perusahaan” atau “Vantage”) untuk klien baru perusahaan. 
 

SYARAT DAN KETENTUAN PROMOSI: 

1. Klien yang bertempat tinggal di Britania Raya atau yang bernomor 
telepon dari Britania Raya tidak memenuhi syarat untuk promosi ini. 

2. Untuk negara-negara berikut, hanya klien dengan akun Raw ECN yang 
memenuhi syarat untuk promosi ini: Pakistan, Timor, Rusia, Filipina, 
Kazakhstan, Kirgistan, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Sri 
Lanka, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Brunei Darussalam, 
Uzbektistan, India, Indonesia, Vietnam, Bangladeh, Hongkong, Korea 
Selatan, Taiwan. 

3. Penawaran ini tersedia untuk seluruh jenis akun yang disediakan oleh 
Vantage kecuali ditentukan lain dalam Klausul 1 dan Klausul 2. 

4. Vantage hanya akan menawarkan ini kepada Klien Baru dari Aplikasi 
Vantage. 'Klien Baru' didefinisikan sebagai pemegang akun live Aplikasi 
Vantage Trading yang belum melakukan deposit pertamanya, atau klien 
Aplikasi Vantage yang sudah ada tanpa riwayat deposit. 

5. Jika Anda tidak melihat promosi di aplikasi Anda saat login, maka Anda 
tidak memenuhi syarat untuk promosi ini (harap periksa apakah aplikasi 
sudah paling update). Vantage berhak untuk mengubah atau 
menghentikan penawaran atas kebijakannya sendiri tanpa 
pemberitahuan sebelumnya. 

6. Klien diharuskan untuk melakukan Deposit yang sah sesuai dengan 
kebijakan Perusahaan agar memenuhi syarat untuk promosi ini. 

7. “Setoran yang Sah” mengacu pada setoran tunggal dengan jumlah 
minimum 200 unit mata uang basis dari akun (contoh: 200 USD, 200 EUR, 
atau 20.000 JPY) tanpa menggunakan satupun voucher atau diskon dari 
aplikasi Vantage. 

 



 
 
 
 

 

 
 

8. Besar bonus senilai $50USD. Jika akun trading klien tidak berbasis US 
Dollar, maka kami akan mengkonversikan berdasarkan nilai tukar ketika 
bonus diklaim. 

9. Untuk melakukan klaim bonus, klien yang memenuhi syarat diharuskan 
mengunjungi lama promosi dan klik “Claim Now”. Klien akan diarahkan ke 
laman klaim, dimana klien dapat memilih akun untuk bonus dan klik 
“Submit”. Bonus akan diterima dan kemudian dapat ditemukan di “Order” 
– “Open Trades”. 

10. Bonus akan muncul sebagai open trade $50 USD untuk Tesla (CFD), dan 
akan mengikuti pergerakan harga Tesla (TSLA) selama jam 
perdagangan pasar AS. Ini akan menjadi posisi dengan leverage 1:1 
(Misalnya, jika harga saham Tesla CFD turun 10 persen (%), nilai bonus $50 
USD juga akan turun 10%). 

11. Untuk menutup "open trade" dan menebus jumlah bonus, semua klien 
yang memenuhi syarat harus menyelesaikan setidaknya 2 lot trading 
pada pair FX, Gold, Silver, Oil, dan/atau Bitcoin. 

12. Jumlah bonus mungkin dapat menjadi lebih atau kurang dari $50 USD 
pada saat trading ditutup tergantung pada trading yang dilakukan dan 
harga pada waktu tertentu. 

13. Klien yang memenuhi syarat hanya dapat berpartisipasi pada promosi 
ini satu kali saja. 

14. Setelah Bonus CFD Saham Tesla diklaim, bonus tidak dapat ditransfer ke 
orang lain atau ke akun lain yang dipegang oleh klien yang sama atau 
ditukar dengan layanan keuangan atau manfaat lain yang disediakan 
oleh Vantage. 

 
 
SYARAT DAN KETENTUAN 
 
Ketentuan berikut ini berlaku untuk semua penawaran kecuali dinyatakan 
sebaliknya: 
 

1. Penawaran ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan penawaran 
lain. 

2. Semua penawaran Vantage hanya tersedia sesuai dengan hokum yang 
berlaku. 



 
 
 
 

 

 
 

3. Penawaran Vantage tidak dirancang untuk mengubah atau memodifikasi 
preferensi risiko individual untuk berdagang dengan cara yang tidak 
sesuai dengan strategi perdagangan mereka. 

4. Klien diwajibkan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan akun 
trading mereka dengan cara yang sesuai dengan tingkat kenyamanan 
perdagangan mereka. 

5. Akun baru harus mendapatkan persetujuan sesuai prosedur pembukaan 
akun Vantage. 

6. Individu yang melakukan pengajuan akun diharuskan untuk memeriksa 
undang-undang dan peraturan setempat sebelum mengajukan akun 
dengan Vantage. 

7. Klien di bawah PAMM/MAM atau money manager, dank lien yang dirujuk 
oleh PAMM/MAM atau money manager tidak memenuhi syarat untuk 
berpartisipasi dalam penawaran Vantage. 

8. Vantage berhak untuk menolak pengajuan atau indikasi apa pun untuk 
berpartisipasi dalam promosi apa pun dengan kebijakannya sendiri, 
tanpa perlu menyediakan pembenaran apapun atau menjelaskan 
alasan dibalik penolakan tersebut. 

9. Vantage dengan kebijakannya sendiri dapat mengecualikan seorang 
klien untuk berpartisipasi dalam penawaran atau promosi jika meyakini 
terdapat aktivitas penipuan yang dicurigai atau ditemukan tindakan 
dari klien yang melanggar Perjanjian Klien atau Syarat dan Ketentuan 
dari penawaran/promosi. Dalam kasus telah terjadi pelanggaran, maka 
Vantage berhak untuk mengurangi sejumlah bonus. 

10. Vantage dapat kapan saja mengubah syarat dan ketentuan ini dan 
memberitahukan kepada klien perubahan tersebut dengan 
menggungah perubahan ketentuan pada aplikasi Vantage. Anda 
disarankan untuk meninjau Ketentuan ini secara berkala dan dengan 
terus menggunakan aplikasi dan layanan Vantage anda mengakui 
bahwa anda menerima segala perubahan ketentuan. Vantage berhak 
untuk mengubah atau membatalkan penawaran apa pun dengan 
kebijakannya sendiri kapan saja tanpa perlu pemberitahuan terlebih 
dahulu. 

11. Vantage dengan kebijakannya sendiri dapat kapan saja menghentikan 
atau membatalkan segala promosinya. 

 



 
 
 
 

 

 
 

12. Semua promosi Vantage hanya berlaku pada akun standar Vantage 
kecuali dinyatakan sebaliknya. 

13. Vantage tidak akan bertangung jawab terhadap seluruh kehilangan, 
biaya, pengeluaran, atau kerusakan yang dialami sehubungan dengan 
penawaran ini dan yang menurut hukum tidak dapat dikecualikan dari 
Ketentuan ini. 

14. Jika Syarat dan ketentuan ini dialih-bahasakan ke dalam bahasa selain 
Bahasa Inggris, maka kemudian versi Bahasa Inggris dari ketentuan ini 
yang akan digunakan jika terjadi ketidak-konsistenan. 

15. Penyedia penawaran ini adalah Vantage Global Limited (Vantage), VFSC 
reg. no. 700271. 

 
SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN 
 

1. Jika Akun adan ditutup atau ditangguhkan, Vantage dapat 
membatalkan bonus di dalam Akun anda, seiring dengan semua 
keuntungan yang dihasilkan dari penawaran ini. 

2. Penawaran ini dibatasi hanya untuk satu pemohon per alamat IP. 
3. Seluruh promosi Vantage hanya berlaku untuk akun standar kecuali 

dinyatakan sebaliknya. 
4. Hanya transaksi di FX, Gold, Silver, Crude Oil atau Kontrak Bitcoin berlaku 

untuk penawaran ini. 
5. Anda harus telah berusia lebih dari 18 tahun ketika mendaftarkan 

pengajuan untuk sebuah akun. 
6. Vantage dapat mengubah atau membatalkan penawaran ini tanpa 

pemberitahuan sebelumnya kepada kepada pemohon saat ini maupun 
calon pemohon dan tanpa perlu memberikan kompensasi kepada siapa 
pun terkait hal tersebut. 

7. Jika Vantage mencurigai seorang klien telah menyalahgunakan atau 
mencoba menyalahgunakan penawaran ini untuk merugikan Vantage di 
luar maksud penawaran, maka Vantage dapat menolak, membatalkan 
atau menarik penawaran ini dari klien tersebut, dan dapat membatalkan 
akses klien ke layanan online dan menangguhkan atau menutup akun 
klien baik secara sementara maupun permanen. Ini juga berlaku jika klien 
telah melanggar Perjanjian Klien Vantage. 

 



 
 
 
 

 

 

 
8. Pemohon mengakui dan menyetujui bahwa untuk sebuah akun dapat 

dibuat dan diterima oleh Vantage, Vantage perlu untuk melakukan 
pemeriksaan identitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan 
anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (hokum 
AML/CTF). Vantage dengan kebijakannya sendiri dapat menolak sebuah 
permohonan jika tidak yakin dengan identitas pemohon atau jika 
dengan alasan yang masuk akal dicurigai apabila menerima 
permohonan, maka Vantage mungkin melanggar hokum AML/CTF.	 


