Regras que regem o recebimento e
uso de fundos de bônus
O que são fundos de bônus?
Fundos de bônus (bônus) são fundos que podem ser concedidos ao Cliente pela Empresa devido ao
estatuto especial do Cliente ou participação em diferentes programas da Empresa. Os bônus podem
ser usados para negociar e obter lucro, mas não podem ser retirados diretamente da conta do Cliente.
Um cliente só pode receber um bônus apenas uma vez como parte deste programa de bônus
específico.
É proibido participar do programa de bônus com várias contas registradas para o mesmo cliente. No
caso de o cliente participar do programa de bônus usando várias contas, os bônus recebidos serão
anulados e invalidados.
Como eu ganho fundos de bônus?
Os bônus são concedidos nos seguintes casos:
● Para depósitos de conta onde o status do cliente é superior ao Padrão
● Após a participação do cliente nos vários programas e campanhas de bônus da Empresa, cujos
detalhes são fornecidos pela Empresa em seu site ou por outros meios.
Qual é a quantidade máxima de fundos de bônus que eu posso ter na minha conta?
O valor máximo de fundos de bônus não retiráveis não deverá exceder 20% do saldo total de uma
conta USDT. Se o (a) Cliente aumentar/diminuir seu saldo na conta USDT, os fundos de bônus
restantes disponíveis para transações serão ajustados automaticamente.
As posições abertas não são levadas em conta no cálculo da proporção de fundos reais em fundos de
bônus.
Como se calcula os fundos de bônus restantes envolvidos em uma posição aberta?
A negociação deve primeiro ser apoiada por fundos reais, depois por fundos de bônus.
O que acontece com os fundos bônus quando eu transfiro USDT entre várias contas dentro do
aplicativo?
Sempre que você fizer uma transferência de sua conta em USDT para outra conta no aplicativo, os
fundos de bônus ficarão automaticamente indisponíveis para negociação. No entanto, esses fundos
ainda são seus; assim que você transferir fundos de volta para sua conta USDT, o bônus será
reativado.
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O que acontece com os meus fundos de bônus se eu retirar meu dinheiro da plataforma?
Quando você retira fundos da plataforma, você perde uma proporção de seus fundos de bônus
equivalentes ao valor que receberia por um depósito do mesmo volume (dependendo do seu atual
status de cliente).

