Regels voor de ontvangst en het
gebruik van bonusfondsen
Wat zijn bonusfondsen?
Bonusfondsen (bonussen) zijn fondsen die kunnen worden gebruikt voor handel en het genereren van winst,
maar die niet direct van de gebruikersrekeningen kunnen worden opgenomen.
Hoe krijg ik een bonus?
Bonussen worden gegeven in de volgende gevallen:
● voor stortingen op accounts waarbij de status van de klant hoger is dan Standaard,
● na deelname van de klant aan de verschillende bonusprogramma's en -campagnes van het bedrijf,
waarvan de gegevens door het bedrijf op zijn website of op een andere manier worden verstrekt.
Wat is het maximale bedrag aan bonusgeld dat ik op mijn account kan hebben?
Het maximumbedrag aan niet-opneembare bonusfondsen mag niet meer bedragen dan 20% van het totale saldo
van de USDT-rekening. In het geval dat de klant zijn of haar USDT-accountsaldo verhoogt/verlaagt, zal het
resterende bedrag aan bonusgeld dat beschikbaar is voor de handel automatisch worden aangepast.
Openstaande posities worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de verhouding tussen reële
fondsen en bonusfondsen.
Hoe berekenen we het resterende bedrag van de bonusfondsen die betrokken zijn bij een open transactie?
De handel wordt eerst gedekt door echte fondsen en vervolgens door bonusfondsen.
Wat gebeurt er met bonusfondsen als ik USDT overmaak tussen verschillende accounts binnen de app?
Wanneer u een overschrijving maakt van uw USDT account naar een andere account binnen de app, zijn alle
bonusfondsen automatisch niet meer beschikbaar voor de handel. Deze fondsen zijn echter nog steeds van u en
zodra u het geld terugstort op uw USDT account, wordt de bonus opnieuw geactiveerd.
Wat gebeurt er met mijn bonusgeld als ik mijn geld opneem van de terminal?
Wanneer u geld opneemt van de terminal, verliest u een deel van uw bonusfondsen dat gelijk is aan het bedrag
dat u zou ontvangen voor een storting van dezelfde omvang (afhankelijk van uw huidige klantenstatus).

