
 
Buck Back Bonus 

 
Bonus Trading 30% yang dapat ditarik (Support Floating Loss) ini terbuka untuk semua Klien baru 
dan yang sudah ada dengan akun trading live di CDG Global Limited (selanjutnya disebut 'CDG'). 
Setelah ikut serta dalam promosi Bonus Perdagangan 30% yang dapat ditarik ini, CDG akan 
mendepositkan dana kredit 30% ke akun perdagangan Klien, Kliem setuju pada syarat dan ketentuan 
di bawah ini. Penawaran ini dimulai pada 9. Mei 2021 dan berlaku sampai pemberitahuan lebih 
lanjut. 
 
Syarat dan Ketentuan 
 
1. Penawaran ini memenuhi syarat untuk semua Klien CDG yang ada dan baru yang melakukan 
deposit ke akun perdagangan mereka. 
 
2. CDG akan memberikan Kredit 30% (selanjutnya disebut 'Penawaran') untuk semua deposit baru. 
Penawaran ini mengikuti  pada syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini dan semua syarat dan 
ketentuan CDG Global lainnya yang ada. 
 
3. Setoran minimum untuk mengajukan Penawaran ini adalah USD 500. Kredit maksimum yang 
dapat diperoleh melalui Penawaran dibatasi pada USD 10.000. Setelah akun menerima USD 10.000 
dalam bentuk bonus kredit, setoran tambahan apa pun tidak akan menambah jumlah bonus. 
 
4. Setiap jumlah Kredit yang diterima dan / atau dihapus dihitung terhadap jumlah Kredit kumulatif 
maksimum. 
 
5. Bonus Kredit dapat ditarik. Setiap lot standar yang diperdagangkan akan menghasilkan bonus 
kredit yang ditransfer dari Kredit ke Saldo di akun MT4 Anda. 
 
6. Setiap lot standar yang diperdagangkan, potongan tunai $ 3.00 akan ditransfer dari bagian Kredit 
ke bagian Saldo sesuai dengan ukuran kontrak. Oleh karena itu, Anda mungkin menerima kurang 
dari $ 3,00 untuk pasangan dengan ukuran kontrak yang lebih kecil seperti JPY dan lebih dari $ 3,00 
untuk pasangan CHF. 
 
7. Promo Cash Back ini TIDAK berlaku untuk Pasangan MATA UANG Exotic (untuk daftar 
lengkap pasangan eksotis, lihat di akun CDG Global MT4) 
8. Setiap penarikan yang dilakukan akan mengakibatkan penghapusan semua bonus kredit yang 
tersisa di akun. 
 
9. Hanya klien yang telah menyelesaikan prosedur verifikasi KYC yang memenuhi syarat untuk 
Penawaran. 
 



 
Buck Back Bonus 

 
10. Klien diharuskan mendaftarkan diri mereka sendiri menggunakan salah satu metode berikut 
setelah mereka mendepositkan dana ke akun perdagangan MetaTrader mereka: 
a. Email ke cs@cdgglobalfx.com 
b. Hubungi manajer akun / IB masing-masing. 
c. Daftar melalui situs resmi CDG halaman program Bonus Buck Back. 
 
11. Klien HARUS mentransfer dana ke akun perdagangan sebelum mengajukan penawaran ini. 
Bonus akan dikreditkan ke akun perdagangan dalam satu hari kerja. 
 
12. 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. 
13. Penawaran ini terbatas pada satu (1) akun per Klien dan per alamat IP saja, terlepas dari jumlah 
akun yang dimiliki oleh klien. 
 
14. PAMM / MAM / Social Trading tidak berhak atas Penawaran ini 
 
15. Leverage maksimum yang ditawarkan dengan Penawaran ini adalah 1: 500. Jika leverage akun 
perdagangan Anda yang berpartisipasi lebih besar dari 1: 500, Anda HARUS setuju bahwa leverage 
akun Anda akan dikurangi menjadi 1: 500 agar berhak atas Penawaran ini. CDG Global tidak 
bertanggung jawab atas kerugian apa pun karena pengurangan leverage.  
 
16 Setelah Ekuitas setara dengan 10% kredit, sisa bonus akan dicabut untuk menghindari saldo 
negatif di akun Anda. 
17. Level stop-out untuk akun yang berpartisipasi untuk program ini adalah 50%. 
 
18. Setiap penarikan yang dilakukan dari akun Klien akan mengakibatkan kredit bonus DIHAPUS 
SEPENUHNYA. 
 
19. MT4 internal ke dompet / transfer MT4 dari akun perdagangan yang berpartisipasi tidak 
diizinkan. Jika transfer internal dilakukan, kredit bonus akan DIHAPUS SEPENUHNYA. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
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22. 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. 
 
23. 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 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. 
 
24. 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 30% karena melanggar syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini. 
 
Hadiah iPhone 12 Pro 
Semua klien baru dan yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat untuk mendapatkan iphone 12 pro. 
Syarat dan ketentuan dibawah ini.  
 
1. Setoran minimum untuk mendapatkan iPhone 12 Pro adalah $ 10.000. 
2. Klien harus mengirim email ke cs@cdgglobalfx.com jika mereka tertarik untuk mendaftar promosi 
ini secara bersamaan dengan Bonus Cash Back atau hubungi manajer akun / IB / MIB Anda untuk 
informasi lebih lanjut. 
 
3. Klien akan mendapatkan satu unit iPhone 12 Pro 128GB tergantung pada ketersediaan warna. 
 
4. Klien secara otomatis akan mendapatkan iPhone 12 Pro ketika mereka mencapai 600 lot standar 
perdagangan setelah pendaftaran penawaran ini. 
 
5. Tidak ada batasan waktu bagi klien untuk mencapai 600 lot standar. 
 
6. Hanya perdagangan yang dibuka lebih dari 3 menit yang akan dihitung untuk promosi ini 
 
7. Perdagangan dari pasangan Forex Exotic DIKECUALIKAN untuk promosi ini. 
  
8. Klien diperbolehkan untuk melakukan deposit ulang jika deposit awal mereka sebesar $ 10.000 
tidak berhasil mencapai 600 lot standar. 
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9. Giveaway ini akan terbilang memenuhi syarat untuk digabungkan HANYA dengan Program 
Bonus Cash Back. 


