Ramadan 2018 – Syarat & Ketentuan
Exness Limited, terdaftar di Saint Vincent dan Grenadines (selanjutnya disebut sebagai "Exness")
mempromosikan dan mengatur Kampanye Ramadan 2018
Harap baca Syarat & Ketentuan saat ini dengan saksama. Informasi persyaratan masuk, hadiah dan
penghargaan dari Kampanye ini merupakan bagian dari Syarat & Ketentuan saat ini.

1.Kampanye Ramadan 2018 dibuka melalui situs web Exness di
http://promo.exness.co/id/630/ramadan2018 ("Halaman arahan kampanye") untuk klien Exness yang
terdaftar kapan pun sebelum tanggal akhir kampanye yang dimulai dari 15 Mei 2018 hingga 15 Juni
2018 ("Periode kampanye") dan yang merupakan penduduk dari negara-negara berikut: Pakistan,
Bangladesh, Indonesia, Maladewa, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Bahrain, Maroko, Uni Emirat
Arab, Kuwait, Oman (selanjutnya disebut sebagai "Peserta, Para Peserta, atau Anda")
2. Hadiah: Exness akan memberikan iPhone X ("Hadiah") untuk setiap hari kerja mulai dari
semenjak kampanye dimulai pada 28 Mei hingga 15 Juni. Pemenang akan dipilih melalui undian dari
semua peserta yang memenuhi syarat.
3. Dengan mendaftar kampanye Ramadan 2018, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan
Ketentuan berikut serta Perjanjian Klien dan Syarat Bisnis Umum yang ada di situs web kami di
exness.com
4. Periode kampanye Ramadan 2018 adalah: 15 Mei 2018 hingga 15 Juni 2018 termasuk hari
tersebut (GMT 22.00)

5. Untuk berpartisipasi dalam undian harian dan menjadi Peserta yang memenuhi syarat, Anda
harus:
a. menjadi klien Exness yang terdaftar sebelum tanggal berakhirnya kampanye ini;
b. merupakan penduduk negara-negara berikut: Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Maladewa, Mesir,
Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Bahrain, Maroko, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman;
c. berdagang lebih dari 5 Lot USD selama periode kampanye. Semua pasangan mata uang adalah
valid, kami akan menghitungnya berdasarkan jumlah ekuivalen ke USD. Contoh: 1 lot EURUSD =
1,20 lot USD
Kondisi di atas bersifat kumulatif.
6. Karyawan Grup Exness dan anggota keluarga terdekat dari karyawan Exness Group tidak dapat
ikut serta dalam Kampanye ini. Keluarga terdekat berarti salah satu dari yang berikut: istri, anak atau
anak tiri (baik yang kandung atau pun adopsi), keponakan perempuan, keponakan laki-laki, saudara
laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, atau sepupu pertama.
7. Setelah peserta memenuhi syarat, mereka dapat menjadi bagian dari semua pemilihan harian.
Mereka akan dihentikan dari pemilihan lebih lanjut jika mereka menjadi pemenang. Hanya akan ada
1 pemenang yang dipilih pada tanggal pengundian.
8. Akan ada 1 pemenang setiap hari dari 28 Mei hingga 15 Juni (Total 15 pemenang) dan mereka
akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang dengan
meningkatkan perdagangan mereka. Dengan setiap tambahan perdagangan 5 lot USD, peserta
akan mendapatkan satu lagi entri/tiket ke undian. Jumlah maksimum tiket yang dapat diterima satu

peserta adalah 10. Jumlah ini dibatasi pada 50 Lot USD, yang berarti entri maksimum yang dapat
dimasukkan satu peserta ke dalam undian adalah 10 kali.
9. Pengundian pemenang akan diselenggarakan setiap hari kerja mulai tanggal 28 Mei hingga 15
Juni. Total jumlah undian adalah 15 kali.
10. Pemenang undian harian akan diumumkan keesokan harinya di halaman arahan Kampanye dan
dihubungi melalui email dan telepon (berdasarkan detail kontak yang dikirimkan) terkait detail dan
informasi pengiriman hadiah. Pemenang harus memastikan bahwa mereka tetap dapat dihubungi
setiap saat dan dapat membalas melalui email atau telepon dalam 7 hari. Jika tidak ada tanggapan
yang diterima dalam 7 hari (termasuk hari libur dan hari libur nasional) dari pengumuman,
pengundian hari itu dianggap dibatalkan. Tidak akan ada perpanjangan atau penggantian. Terlepas
dari apa pun yang bertentangan, hadiah apa pun yang tidak diklaim dalam waktu 7 hari akan
dinyatakan hangus dan penghangusan tersebut akan ditangani oleh Exness atas kebijakannya
sendiri.
11. Exness berhak kapan saja untuk, dan tanpa pemberitahuan, mengganti hadiah apa pun dengan
hadiah lain dengan nilai dan/atau spesifikasi yang sama seperti yang ditentukan oleh Exness.
Hadiah yang dimenangkan diberikan atas dasar “sebagaimana adanya”, tidak dapat
dipindahtangankan, ditukarkan, atau ditebus untuk hal lain. Semua jaminan dan pernyataan
sehubungan dengan hadiah secara tegas dikeluarkan sejauh tidak dilarang oleh hukum.

12. Berikut ini adalah alasan diskualifikasi dari kampanye Ramadan 2018:
a. Pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan yang berlaku, dan/atau Syarat dan Ketentuan
saat ini atau persyaratan dan ketentuan lain dari Exness Limited.
b. Peserta Tunggal menggunakan beberapa alamat IP untuk berpartisipasi dalam kampanye
Ramadan 2018 atau beberapa Peserta menggunakan alamat IP yang sama.
c. Peserta bertindak dengan niat buruk, melanggar, curang, dan/atau dengan cara yang tidak sesuai
dengan semangat kampanye Ramadan 2018.
d. Peserta adalah karyawan Exness Group atau kerabat terdekatnya.
e. Peserta tidak memenuhi persyaratan kelayakan (ayat 5 (a-d) di atas)
f.Lebih dari dua Peserta mengirimkan alamat tempat tinggal, email, dan/atau Wilayah Pribadi yang
sama
g.Peserta adalah klien baru yang belum memverifikasi ID akunnya sebelum 15 Juni
13. Dengan berpartisipasi pada Kampanye Ramadan 2018, Anda mengakui bahwa kami dapat
menggunakan nama*, nama keluarga*, dan detail akun Anda untuk tujuan memberikan
pengumuman pemenang di Halaman arahan kampanye. *Kami akan menegaskannya kembali untuk
nama dan nama keluarga Anda.
14. Exness mengumpulkan informasi pribadi untuk melakukan kampanye Ramadan 2018 dan dapat,
untuk tujuan ini, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, termasuk, namun tidak
terbatas pada, pemasok hadiah dan otoritas pengatur yang relevan atas permintaan. Entri bersifat
tergantung pada penyediaan informasi ini. Exness dapat, kecuali jika disarankan sebaliknya,
menggunakan dan mempublikasikan informasi pemasaran promosi termasuk tetapi tidak terbatas
pada komunikasi email atau telepon dalam korespondensi yang disediakan dengan Peserta atau
Pemenang, tergantung mana yang terjadi. Peserta harus mengarahkan setiap permintaan untuk
mengakses, memperbarui, atau mengoreksi informasi atas permintaan Exness.

15. Exness berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengubah, menangguhkan, membatalkan, dan
mengakhiri kampanye Ramadan 2018 atau Hadiah dan Syarat dan Ketentuan ini kapan saja tanpa
menanggung tanggung jawab atau kewajiban apa pun dalam hal ini.
16. Setiap Peserta dengan ini menyatakan persetujuan dan memberikan izin kepada Exness untuk
menggunakan namanya dalam daftar semua Peserta, pengumuman pemenang, dan/atau alasan
pemasaran lainnya yang terkait dengan undian harian dan Kampanye Ramadan 2018, tanpa
remunerasi.
17. Kecuali untuk pertanggungjawaban apa pun yang tidak dapat dikecualikan oleh hukum, Exness
(termasuk petugas, karyawan, dan agennya) mengecualikan semua kewajiban (termasuk kelalaian),
untuk cedera diri apa pun; atau kehilangan atau kerusakan apa pun (termasuk hilangnya
kesempatan); baik langsung, tidak langsung, khusus, atau sebab akibat, yang timbul dengan cara
apa pun dari undian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jika muncul dari hal-hal berikut: (a) segala
kesulitan teknis atau kerusakan peralatan (baik di bawah kendali Exness atau tidak); (B) pencurian,
akses tidak sah, atau gangguan pihak ketiga; (c) setiap entri atau klaim hadiah yang terlambat,
hilang, diubah, rusak, atau salah arah (baik setelah diterima oleh Exness atau tidak) karena alasan
apa pun di luar kendali Exness yang wajar; (D) segala variasi nilai hadiah yang tercantum dalam
Syarat dan Ketentuan ini; (E) segala kewajiban pajak yang dikenakan pada pemenang atau Peserta;
atau (f) penggunaan hadiah termasuk kehadiran di acara-acara yang termasuk sebagai bagian dari
hadiah.
18. Hadiah akan dikirimkan dalam kemasan asli melalui perusahaan jasa kurir, ke alamat surat
ternominasi yang dikirimkan oleh peserta dan pemenang setuju untuk mematuhi dan terikat dengan
semua syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengiriman hadiah tersebut.
Exness dan pihaknya yang terkait tidak bertanggung jawab atas setiap cacat produk, kerusakan,
pencurian, penundaan, atau kerugian dalam perjalanan, setelah hadiah meninggalkan lokasi
Exness.
19. Syarat dan Ketentuan ini disusun dalam bahasa Inggris. Terjemahan dalam bahasa lain
disediakan untuk alasan kenyamanan semata. Bilamana ada inkonsistensi atau perbedaan antara
teks bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris yang akan
berlaku.

