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Syarat dan Ketentuan 

MEGA BONUS 50% 
(1 Juni ~ 30 Juni 2021) 

 

1. Dengan mengikuti promo ini berarti Anda setuju untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan di bawah ini, 

serta Syarat dan Ketentuan Umum yang diberlakukan pada akun Anda. Syarat di bawah ini menguasakan 

keseluruhan syarat dan penghapusan syarat sebelumnya, perjanjian, jaminan dan pengertian baik secara 

tertulis atau mulut yang terkait dengan pokok masalah. 

 

2. Anda wajib berusia diatas 18 tahun dan memiliki akun trading di Hirose. 

 

3. Hirose Financial berhak untuk mengubah dan/atau membatalkan promosi ini kapan pun dan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap perubahan akan diinformasikan kepada Anda melalui website Hirose. 

Anda wajib meninjau kembali syarat dan ketentuan (yang setiap akhir bulannya kami perbarui). 

 

Anda akan diberitahukan mengenai perubahan pokok pada Hirose News yang terdapat di website Hirose 

http://hiroseuk.com/id/ Dengan terus menggunakan website dan layanan kami, Anda dianggap setuju 

untuk menerima segala perubahan yang mungkin terjadi. 

 

4. Promo ini berlaku dari 1 Juni ~ 30 Juni 2021. 

 

Syarat Bonus 

 

5. Bagi Klien yang belum pernah mendapat bonus deposit sebelumnya, Anda dapat memperoleh bonus jika 

melakukan deposit ke akun Binary Options selama periode promo. Maksimal bonus yang diberikan 

adalah 1000(USD,GBP). Jumlah bonus yang dikreditkan jika Anda melakukan deposit diatas 2000USD 

adalah 1000USD. (Pemindahan dana dari akun trading lainnya ke akun Binary Options tidak dihitung untuk 

mendapat bonus.) 

 

6. Bonus akan diberikan jika Anda melakukan deposit minimal 50(USD,GBP) selama periode promo.  

Bonus deposit 50% tidak akan diberikan jika Anda melakukan withdrawal dana dari akun Binary Options 

Anda dengan jumlah berapapun sebelum bonus selesai dikreditkan. Selain itu, bonus juga tidak akan 

diberikan kepada Anda jika Anda deposit tepat setelah withdrawal untuk mendapatkan bonus deposit 50%. 

 

Cara mendapatkan Bonus 

7. Untuk mendapatkan bonus 50% selama periode Anda perlu: 

A. Membuat akun live Binary Options Hirose. 

B. Daftar promo Mega Bonus 50%. 

C. Melakukan deposit ke akun Binary Options. 

http://hiroseuk.com/id/
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D. Setelah melakukan pendaftaran dan deposit 50 (USD,GBP) bonus akan dikreditkan ke akun Binary 

Options di hari kerja berikutnya atau 2 hari kerja berikutnya. 

※Perlu diperhatikan bahwa Anda tidak akan diikutsertakan dalam promo Mega Bonus 50% jika Anda 

melakukan deposit sebelum daftar promo. 

 

Cara withdrawal: 

Pertanyaan: Apakah bonus bisa diwithdraw? 

 

8. Bonus bisa diwithdraw setiap saat jika syarat dibawah ini terpenuhi. 

Syarat Withdrawal Bonus: transaksi 20x lipat dari jumlah deposit 

Contoh: 

Deposit Bonus yang diterima Syarat WD Bonus Total Transaksi Anda Withdraw Bonus 

$100 $50 (50% dari Jumlah 

Deposit) 

20 x $100 = $2000 $2000 

(transaksi terpenuhi) 

Bonus bisa diwithdraw setiap 

saat 

 

Apa yang dimaksud dengan Total Transaksi? 

Total transaksi adalah jumlah purchase yang telah Anda lakukan. 

Contoh: 

Purchase 

I 

Purchase 

II  

Purchase 

III 

Purchase 

IV 

Purchase 

V 

Total Transaksi 

$35 $10 $120 $50 $15 $230 

 

Pertanyaan: Apakah Profit dan dana deposit bisa diwithdraw? 

 

9. Profit dan dana deposit bisa diwithdraw setiap saat, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

A. Setelah syarat transaksi 20x lipat jumlah deposit terpenuhi, 

jika ingin withdraw profit dan dana deposit, semua dana (profit, dana deposit, dan bonus) bisa diwithdraw 

B. Sebelum syarat transaksi 20x lipat jumlah deposit terpenuhi, 

jika ingin withdraw profit dan dana deposit, semua bonus yang terdapat di akun Anda dihanguskan. Sisa 

saldo profit dan dana deposit bisa diwithdraw. 

Contoh: 

Deposit Bonus yang 

diterima 

Withdraw Syarat WD Bonus Total Transaksi Anda Bonus yang 

dihanguskan 

$100 $50 (50% dari 

Jumlah Deposit) 

Dana deposit 20 x $100 = $2000 $1200  

(transaksi tidak terpenuhi) 

$50 

$500 $250 (50% dari 

Jumlah Deposit) 

Dana deposit 20 x $500 = $10,000 $9950 

(transaksi tidak terpenuhi) 

$250 

$1000 $500 (50% dari 

Jumlah Deposit) 

Profit 20 x $1000 = $20,000 $20,500 (transaksi terpenuhi) $0 
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Pertanyaan: Apakah yang terjadi jika selama periode promo saya deposit untuk bonus 50% lalu deposit lagi 

tanpa bonus 50%? 

Bagaimana dengan syarat withdrawalnya? 

 

10. Kami akan cek apakah Saldo di akun Anda kurang dari 1 (USD,GBP) atau tidak. 

Jika Anda deposit dan mendapat bonus 50%, kemudian deposit lagi, syarat transaksi bonus deposit akan 

dilepaskan apabila: 

Saat Anda melakukan deposit kedua, Saldo di akun Anda kurang dari 1 (USD,GBP). 

Contoh: 

A. Anda melakukan deposit $100 dan menerima bonus $50. 

B. Saldo Anda $150 

C. Anda melakukan deposit $100 (tanpa bonus deposit) 

D. Saat Anda melakukan deposit kedua, saldo Anda $0. 

E. Syarat transaksi akan dihapuskan selama saldo Anda dibawah $1. 

 

Penghangusan Bonus 

 

11. Hirose berhak melakukan penghangusan bonus jika Anda belum memenuhi persyaratan withdrawal bonus 

yang tertulis diatas selama 2 bulan dihitung dari bulan Anda melakukan deposit. 

Contoh: 

A. Anda Deposit pada 10 Januari dan menerima bonus 50% pada 11 Januari. 

Bonus 50% akan dihanguskan pada Bulan Maret di hari kerja kedua. 

B. Anda Deposit pada 31 Januari dan menerima bonus 50% pada 1 Februari 

Bonus 50% akan dihanguskan pada Bulan Maret di hari kerja kedua. 

※Bulan Maret hari kerja kedua adalah hari penghangusan bonus tercepat. 

 

12. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya, seperti promo Paket Signal Hirose 

(http://hiroseuk.com/id/cp/signal/). Anda hanya bisa ikut serta salah satu, promo Mega Bonus 50% atau 

promo Paket Signal Hirose. 

 

13. Hirose Financial berhak melakukan pengecualian terhadap Anda dan/atau pencabutan hak (yang dapat 

berujung pada penutupan akun trading) untuk ikut serta dalam promo ini apabila kami mensinyalir adanya 

perbuatan curang yang melanggar itikad baik dari promo ini dan/atau bertujuan untuk mengambil 

keuntungan secara tidak sah, termasuk adanya kejanggalan transaksi dan pemalsuan data verifikasi.Anda 

dapat melakukan withdrawal profit setiap saat. 

 

14. Hirose Financial berhak menggunakan informasi yang Anda cantumkan di form pendaftaran promo ini untuk 

memberikan informasi produk dan layanan kami. Jika Anda tidak ingin menerima informasi dari kami, 

silakan informasikan melalui email ke info@hirosecs.com. 

 

15. Kami tidak berkewajiban untuk menerima siapa pun sebagai klien dari Hirose Financial. 

http://hiroseuk.com/id/cp/signal/
mailto:info@hirosecs.com
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16. Apabila terdapat Syarat dan Ketentuan yang ilegal atau tidak valid dan/atau tidak dapat diterapkan dibawah 

hukum yang berlaku, selama Syarat dan Ketentuan tersebut dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan 

lainnya, hanya Syarat dan Ketentuan yang bersangkutan akan dibatalkan dari promo ini. 

 

17. Jika Anda menerima bonus deposit 50%, syarat withdrawal yang tertulis pada Welcome bonus akan 

dihapus. 

 

Transaksi Margined Foreign Exchange memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap modal Anda dan dapat mengakibatkan kerugian 

melebihi modal awal Anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua investor, oleh karena itu Anda dianjurkan untuk 

melakukan konsultasi independen. Lihat Peringatan Resiko (Risk Warning) kami. 

http://hiroseuk.com/id/pdf/risk_warning_id.pdf

