
 

Boundless Bounty 

 
Bonus Perdagangan 20% (Support Floating) 

Bonus Perdagangan 20% ini terbuka untuk semua Klien baru dan yang sudah ada dengan akun 
perdagangan live di CDG Global Limited (selanjutnya disebut 'CDG'). Setelah ikut serta dalam promosi 
Bonus Perdagangan 20% ini, CDG akan mendepositkan kredit 20% ke akun perdagangan Klien, dan 
setuju dengan syarat dan ketentuan di bawah ini. 

 

Penawaran ini dimulai pada 1 Oktober 2020 dan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. 

Syarat & Ketentuan 

1. Penawaran ini memenuhi syarat untuk semua Klien CDG lama dan baru yang melakukan deposit 
atau deposit ulang ke akun trading live mereka. 

2. CDG akan memberikan Kredit 20% (selanjutnya disebut 'Penawaran') untuk semua deposit baru. 
Penawaran ini setuju pada syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini dan semua syarat dan 
ketentuan CDG Global lainnya yang ada. 

3. Setoran minimum untuk mengajukan Penawaran adalah USD 500. Kredit maksimum yang dapat 
diperoleh melalui Penawaran dibatasi pada USD 5.000. Setelah akun menerima kredit bonus 
sebesar USD 5.000, setoran tambahan apa pun tidak akan menambah jumlah bonus. 

4. Jumlah Kredit yang diterima dan / atau dihapus dihitung terhadap jumlah Kredit akumulatif 
maksimum. 

5. Bonus Kredit tidak dapat ditarik. 
6. Hanya klien yang telah menyelesaikan prosedur verifikasi KYC/dokumen yang memenuhi syarat 

untuk Penawaran. 
7. Klien diharuskan mengirim email ke cs@cdgglobalfx.com atau menghubungi akun manajer / IB 

masing-masing, mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami dan setuju untuk terikat 
oleh syarat dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam program ini. 

8. Klien HARUS mentransfer dana ke akun perdagangan sebelum mengajukan penawaran ini. 
Bonus akan dikreditkan ke akun perdagangan dalam satu hari kerja. 

9. CDG Global memiliki hak untuk menolak Penawaran ini kepada klien yang membuka posisi 
perdagangan sebelum Bonus dikreditkan dan / atau ekuitas akun kurang dari 50% dari deposit. 

10. Penawaran ini terbatas pada satu (1) akun per Klien dan per alamat IP saja, terlepas dari jumlah 
akun yang dimiliki oleh klien. 

11. Jika akun Klien dikelola di MAM atau PAMM, klien harus membuka akun perdagangan terpisah 
baru untuk berpartisipasi dalam Penawaran ini. 

12. Leverage maksimum yang ditawarkan dengan Penawaran ini adalah 1: 400. Jika leverage akun 
trading Anda lebih besar dari 1: 400, Anda HARUS setuju bahwa leverage akun Anda akan 
dikurangi menjadi 1: 400 agar berhak atas Penawaran ini. CDG Global tidak bertanggung jawab 
atas kerugian akibat pengurangan leverage. 

13. Level stop-out untuk akun yang berpartisipasi dalam program ini adalah 50%. Setelah level 
margin Anda mencapai 50%, sistem akan secara otomatis menutup semua posisi Anda. 

14. Jumlah Penawaran akan mendukung kerugian mengambang. 
15. Setiap penarikan yang dilakukan dari akun Klien akan mengakibatkan kredit bonus DIHAPUS 

SEPENUHNYA. 
16. Transfer dari MT4 ke dompet  atau sebaliknya  yang sudah berpartisipasi tidak diizinkan. Jika 

transfer internal dilakukan, kredit bonus akan DIHAPUS SEPENUHNYA. 
17. CDG Global TIDAK akan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami Klien sebagai 

akibat dari penghapusan Penawaran yang diterima oleh Klien karena transfer internal dan / atau 
penarikan. 



 

Boundless Bounty 

 
18. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan promosi lain yang mungkin ditawarkan CDG 

Global. Jika akun perdagangan Klien sudah memiliki Bonus, mereka harus menyetujui bahwa 
Bonus sebelumnya (termasuk Bounty Tanpa Batas) akan dihapus sebelum Penawaran baru ini 
diterapkan. 

19. Jika CDG Global mencurigai atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Klien memiliki lebih dari 
satu akun berdasarkan Penawaran ini, CDG Global berhak, atas kebijakan mutlaknya dan tanpa 
mendapatkan persetujuan Klien, untuk menghapus Penawaran dari Akun Perdagangan Klien ( s) 
dengan segera. 

20. Jika CDG Global mencurigai atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Klien telah 
menyalahgunakan dan / atau memanipulasi Syarat dan Ketentuan Penawaran ini dengan 
melakukan lindung nilai terhadap posisinya secara internal atau eksternal dan / atau tidak 
bertindak dengan itikad baik, CDG Global berhak, atas kebijakan mutlaknya dan tanpa 
memperoleh persetujuan Klien, untuk menghapus Penawaran dari akun perdagangan yang 
berpartisipasi dan kemenangannya dengan segera. 

21. Dalam keadaan apa pun CDG Global tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari 
pembatalan Penawaran, termasuk, namun tidak terbatas pada penutupan pesanan oleh Stop 
Out. Ini termasuk penghapusan bonus 20% karena melanggar syarat dan ketentuan yang 
disebutkan di sini. 

22. CDG Global berhak, atas kebijakannya sendiri, mengubah atau mengakhiri Penawaran, syarat 
dan ketentuan atau aspek apa pun darinya, kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

Perhitungan Bonus: 

Deposit Kalkulasi Bonus 
500 USD 20% * 500 USD  100 USD 

1000 USD 20% * 1000 USD 200 USD 
5000 USD 20% * 5000 USD 1000 USD 
10000 USD 20% * 10000 USD 2000 USD 
20000 USD Bonus dibatasi @5000 USD 5000 USD 

 

Catatan: 

Jika situasi berikut terjadi, kelayakan promosi klien, bonus deposit dan keuntungan yang diperoleh (jika 
ada) akan dicabut: 

1. Pelanggaran syarat dan ketentuan ini. 

2. Prinsip pelanggaran atau tindakan Klien dengan niat baik dan / atau secara kasar atau curang dengan 
cara yang tidak sejalan dengan Penawaran ini. 

  



 

Boundless Bounty 

 
Bonus Perdagangan 50% (Support margin) 

Bonus Perdagangan 50% ini terbuka untuk semua Klien baru dan yang sudah ada dengan akun 
perdagangan live di CDG Global Limited (selanjutnya disebut 'CDG'). Setelah ikut serta dalam promosi 
Bonus Perdagangan 50% ini, CDG akan mendepositkan kredit 50% ke akun perdagangan Klien, dan 
setuju dengan syarat dan ketentuan di bawah ini. 

 

Penawaran ini dimulai pada 1 Oktober 2020 dan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. 

Syarat & Ketentuan 

23. Penawaran ini memenuhi syarat untuk semua Klien CDG lama dan baru yang melakukan 
deposit atau deposit ulang ke akun trading live mereka. 

24. CDG akan memberikan Kredit 50% (selanjutnya disebut 'Penawaran') untuk semua deposit 
baru. Penawaran ini setuju pada syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini dan semua 
syarat dan ketentuan CDG Global lainnya yang ada. 

25. Setoran minimum untuk mengajukan Penawaran adalah USD 500. Kredit maksimum yang 
dapat diperoleh melalui Penawaran dibatasi pada USD 5.000. Setelah akun menerima kredit 
bonus sebesar USD 5.000, setoran tambahan apa pun tidak akan menambah jumlah bonus. 

26. Jumlah Kredit yang diterima dan / atau dihapus dihitung terhadap jumlah Kredit akumulatif 
maksimum. 

27. Bonus Kredit tidak dapat ditarik. 
28. Hanya klien yang telah menyelesaikan prosedur verifikasi KYC/dokumen yang memenuhi 

syarat untuk Penawaran. 
29. Klien diharuskan mengirim email ke cs@cdgglobalfx.com atau menghubungi akun manajer / 

IB masing-masing, mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami dan setuju untuk 
terikat oleh syarat dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam program ini. 

30. Klien HARUS mentransfer dana ke akun perdagangan sebelum mengajukan penawaran ini. 
Bonus akan dikreditkan ke akun perdagangan dalam satu hari kerja. 

31. CDG Global memiliki hak untuk menolak Penawaran ini kepada klien yang membuka posisi 
perdagangan sebelum Bonus dikreditkan dan / atau ekuitas akun kurang dari 50% dari 
deposit. 

32. Penawaran ini terbatas pada satu (1) akun per Klien dan per alamat IP saja, terlepas dari 
jumlah akun yang dimiliki oleh klien. 

33. Jika akun Klien dikelola di MAM atau PAMM, klien harus membuka akun perdagangan 
terpisah baru untuk berpartisipasi dalam Penawaran ini. 

34. Leverage maksimum yang ditawarkan dengan Penawaran ini adalah 1: 400. Jika leverage 
akun trading Anda lebih besar dari 1: 400, Anda HARUS setuju bahwa leverage akun Anda 
akan dikurangi menjadi 1: 400 agar berhak atas Penawaran ini. CDG Global tidak 
bertanggung jawab atas kerugian akibat pengurangan leverage. 

35. Level stop-out untuk akun yang berpartisipasi dalam program ini adalah 30%. Setelah level 
margin Anda mencapai 30%, sistem akan secara otomatis menutup posisi terbuka yang 
negative yang paling besar terlebih dahulu. 

36. Jumlah Penawaran tidak boleh habis. Jika ekuitas akun sama dengan jumlah Tawaran, 
Tawaran akan secara otomatis dihapus dari akun Klien 

37. Setiap penarikan yang dilakukan dari akun Klien akan mengakibatkan kredit bonus DIHAPUS 
SEPENUHNYA. 

38. Transfer dari MT4 ke dompet  atau sebaliknya  yang sudah berpartisipasi tidak diizinkan. Jika 
transfer internal dilakukan, kredit bonus akan DIHAPUS SEPENUHNYA. 
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39. CDG Global TIDAK akan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami Klien 

sebagai akibat dari penghapusan Penawaran yang diterima oleh Klien karena transfer 
internal dan / atau penarikan. 

40. Jika CDG Global mencurigai atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Klien memiliki lebih 
dari satu akun berdasarkan Penawaran ini, Perusahaan berhak, atas kebijakan mutlaknya 
dan tanpa mendapatkan persetujuan Klien, untuk menghapus Penawaran dari Akun 
Perdagangan Klien ( s) dengan segera. 

41. Jika CDG Global mencurigai atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa Klien telah 
menyalahgunakan dan / atau memanipulasi Syarat dan Ketentuan dari Penawaran ini 
dengan melindungi posisinya secara internal atau eksternal ( hedging)  dan / atau tidak 
bertindak dengan itikad baik, CDG Global berhak, atas kebijakan mutlaknya dan tanpa 
memperoleh persetujuan Klien, untuk menghapus Penawaran dari akun perdagangan yang 
berpartisipasi dan kemenangannya dengan segera. 

42. 20 Dalam keadaan apa pun CDG Global tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi 
dari pembatalan Penawaran, termasuk, namun tidak terbatas pada penutupan pesanan oleh 
Stop Out. Ini termasuk penghapusan bonus 50% karena melanggar syarat dan ketentuan 
yang disebutkan di sini. 

43. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan promosi lain yang mungkin ditawarkan CDG 
Global. Jika akun perdagangan Klien telah memilih dalam promosi lain, mereka diwajibkan 
untuk menyetujui bahwa promosi sebelumnya akan dihapus sebelum Penawaran baru ini 
diterapkan. 

44. CDG Global berhak, atas kebijakannya sendiri, mengubah atau mengakhiri Penawaran, 
syarat dan ketentuan atau aspek apa pun darinya, kapan saja dan tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. 

 

Perhitungan Bonus: 

Deposit kalkulasi Bonus 

500 USD 50% * 500 USD  250 USD 

1000 USD 50% * 1000 USD 500 USD 

5000 USD 50% * 5000 USD 2500 USD 

10000 USD 50% * 10000 USD 5000 USD 

50000 USD Bonus dibatasi @10000 USD 10000 USD 

 

 

Catatan: 

Jika situasi berikut terjadi, kelayakan promosi klien, bonus deposit dan keuntungan yang diperoleh (jika 
ada) akan dicabut: 

1. Pelanggaran syarat dan ketentuan ini. 

2. Prinsip pelanggaran atau tindakan Klien dengan niat baik dan / atau secara kasar atau curang dengan 
cara yang tidak sejalan dengan Penawaran ini. 


