
شرایط و ضوابط 

طــرح تشـویقی 

بونوس اعتابری



info@ITBFX.comwww.ITBFX.com

شرایط و ضوابط طرح تشویقی بونوس اعتابری

به منظور بهره مندی از طرح تشویقی  بونوس اعتابری در اکرگزاری ITB، ضوابط و 
گرفته  نظر  در  تشویقی  طرح  این  از  استافده  اولیه  شرایط  عنوان  به  زیر  الزاامت 
شده است، کلیه ماعمله گرانی که اماکن استافده از این طرح ماطبق اب ضوابط و 
شرایط اعالم شده را دارا هستند، می توانند از این طرح استافده نموده و از مزاایی 

اناجم ماعمالت در اکرگزاری ITB بهره مند شوند.

معرفی طرح تشویقی بونوس اعتابری

برای کلیه واریز اهی بین  ۲۰۰ (دویست)  دالر ات ۵۰۰۰۰ (پناجه هزار)  دالر، مقدار ٪۲۵ 

بونوس اعتابری ماطبق اب الزاامت زیر ارائه خواهد شد. 

واجدین شرایط  بهره مندی از طرح تشویقی خوش آمدگویی به اکربران 

کلیه ماعمله گران دارای حاسب ماعمالتی فاعل در اکرگزاری ITB اماکن استافده از 
این طرح را دارا می ابشند.  (این بونوس برای تاممی حاسب اهی ماعمالتی جدید و 

قدیمی اقبل ارائه می ابشد) 

شرایط استافده از طرح تشویقی خوش آمدگویی به اکربران

- مدت زامن طرح از اتریخ ۱ فروردین  ۱۴۰۲ ( ۲۱ امرس ۲۰۲۳ )  ات ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ 
(۳۰ آپریل ۲۰۲۳ )خواهد بود. 

- بونوس این طرح به صورت اعتابری برای کلیه واریزاهی اناجم شده اب مبلغ بیش 
از دویست دالر در ابزه زامنی طرح اعامل خواهد شد و تناه زامنی این بونوس اقبل 

برداشت خواهد بود که الزاامت مطرح شده در این طرح راعیت گردیده ابشد.  

- حداكثر میزان اقبل استافده در این بونوس برای واریز مابلغ ات سقف ۵۰ هزار دالر 
است. 

- برای استافده از بونوس ابید به ازای هر ۱۰ دالر بونوس، یک الت اساتندارد ماعمله 
اناجم شده ابشد. 

 ITB استافده از این بونوس  همزامن اب اسیر بونوس اهی اقبل در�فت در بروکر -
(به جز بونوس عید نوروز)  اماکن پذیر نخواهد بود.

- تاممی پوزیشن اهی ماعمالتی ابید حداقل به مدت پنج دقیقه فاعل بوده ابشند 
و دارای حداقل پنج پیپ سود ای ضرر بوده ابشند. 

- در صورت برداشت از حاسب اهی ماعمالتی در طی ابزه طرح (اصل پول پرداختی 
ای سود احصل از ماعمالت)، ماعدل مابلغ برداشت شده، از میزان بونوس اکسته 

خواهد شد. 

و  ماتل  انرژی،  ارز،  جفت  ماعمالت  اناجم  صورت  در  تناه  بونوس  این  برداشت   -
اشخص اهی نامد خواهد بود و مشمول ماعمالت رمز ارز نخواهد بود. 
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تعهدات ماعمله گران برای استافده از طرح خوش آمدگویی به اکربران

ای  و  هدج  ماعمالت  برای  بونوس  این  از  ات  بود  خواهند  متعهد  مشتر�ن   -
اسکلپینگ و... استافده نکنند و تناه برای اناجم ماعمالت اعدی مورد استافده قرار 
گیرد، اکرگزاری ITB ماجز خواهد بود ات در صورت سواستافده احتاملی در این زمینه 

در هر زامن و بدون اطالع قبلی، ارائه بونوس را لغو و تعدیل نامید. 

- ماعمله گران اب در�فت این بونوس  متعهد هستند که کلیه شرایط در�فت آن 
�هی داشته و پذیرفته اند.  را ماطلعه نموده و به آن آ

اکرگزاری ITB متعهد می گردد ات به کلیه اکربرانی که دارای واجد شرایط در�فت 
این  در  شده  اعامل  شرایط  جز  به  و  نموده  ارائه  را  بونوس  این  هستند،  بونوس 
متن، هیچگونه الزاامت دیگری را بدون اطالع راسنی در نظر نگیرد.  کلیه اکربران 
بونوس  در�فت  چگونگی  مورد  در  بیشتر  اطالاعت  کسب  جهت  توانند  می 

تشویقی اب تیم پشتیابنی ITB در ارتابط ابشند. 
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