
Kontes Demo Vantage 2022
Syarat & Ketentuan
1. Interpretasi istilah

1.1 Untuk kompetisi ini:
"Perusahaan" berarti Vantage International Group Limited VFSC no.1383491 yang beroperasi di

bawah  nama dagang Vantage.
"Kompetisi" berarti Kompetisi Forex Trading 2022 yang diselenggarakan oleh Vantage dengan

hadiah  tunai dan bonus.
"Akun Demo" berarti akun kontestan yang disediakan oleh Vantage, disetujui oleh Vantage setelah

kontestan menerima Syarat dan Ketentuan ini.
"Klien" berarti seseorang dan/atau badan hukum yang telah mengisi formulir informasi pribadi melalui
website dan/atau formulir aplikasi untuk membuka akun trading atas nama perusahaan sesuai dengan
klausul  3.2 dalam Perjanjian Klien atau metode lainnya yang ditunjuk oleh VANTAGE yang telah dibaca
dan diterima  sesuai dengan Ketentuan Penggunaan, termasuk verifikasi hingga lengkap dan dirasa cukup
oleh Vantage.

"Pendaftaran" berarti mengikuti kompetisi melalui tautan tertentu dan menerima akun demo
untuk  mengikuti kompetisi.

"Periode Pendaftaran" berarti mendaftar 1 bulan sebelumnya sebelum dapat mengikuti
Periode  Kompetisi pada bulan selanjutnya.

Sebagai contoh, anda mendaftar dan menerima akun demo pada bulan Juli, maka anda akan
bisa  mengikuti kompetisi pada bulan Agustus.

"Periode Kompetisi" berarti 1 bulan.
"Akun Trading Live" berarti akun trading live klien dengan Vantage
"Ketentuan Penggunaan" berarti kesepakatan bersama antara klien dan Vantage untuk semua

aktivitas trading pelanggan dengan Vantage. Ketentuan Penggunaan terdiri dari Perjanjian Klien,
Ketentuan  dan Kebijakan serta persyaratan yang dapat disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Akun di
website Vantage  FX dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

"Hadiah" berarti hadiah sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.
"Rumus Penghitungan Profit" berarti rumus untuk menghitung profit sebagaimana ditentukan
dalam  paragraf 4.4.
“Leverage’ berarti 1: 500
"Website" merujuk ke https://vantagemarkets.com/id-id/demo-contest/

1.2 Kata-kata apa pun yang tidak diidentifikasi di sini akan diidentifikasi dalam Ketentuan
Penggunaan. 1.3 Waktu yang disebutkan di sini berarti zona waktu EET/EEST.

2. Kriteria Kualifikasi Kontestan

2.1 Untuk mendaftar sebagai kontestan dalam kompetisi ini, anda harus memenuhi persyaratan
berikut: a) Anda telah mendaftar melalui website.
b) Anda telah menyetujui syarat dan ketentuan pada masa periode pendaftaran.

2.2 Setiap individu yang menyetujui syarat dan ketentuan di luar masa periode pendaftaran tidak
memenuhi  syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
2.3 Peserta dari kontes sebelumnya yang memenangkan kontes dapat mengikuti kontes kembali namun
demikian tidak dapat memenangkan hadiah kembali. Jika peserta tersebut memenangkan hadiah, maka
hadiah akan diberikan kepada peringkat selanjutnya.

3.Ketentuan Trading



3.1 Kompetisi ini berlaku untuk semua produk.
3.2 Kompetisi ini hanya berlaku untuk Akun MT4 STP dalam mata uang USD.
3.3 Hanya posisi trading yang dibuka sekurang-kurangnya 2 menit yang diperhitungkan dalam
kompetisi ini. 3.4 Selama periode kompetisi, hanya satu akun dari kontestan yang dipertimbangkan
dalam kompetisi.

4. Ketentuan Khusus dalam Kompetisi

4.1 Hanya satu akun per individu yang diperbolehkan mengikuti kompetisi
4.2 Klien yang berasal dari wilayah: Australia dan Britania Raya tidak memenuhi syarat untuk ikut
serta. 4.3 Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, data kredensial khusus untuk platform akun
demo dari  perusahaan kami akan dikirimkan ke alamat email yang telah anda daftarkan.
Ketika kompetisi dimulai dan Syarat dan Ketentuan telah disetujui pada masa periode pendaftaran,
semua  kontestan akan diberikan dana virtual sebesar 10.000 USD untuk mengikuti kompetisi dengan
menggunakan  akun Demo STP di platform MT4 yang telah ditentukan dalam mata uang USD, serta
tidak diperbolehkan dilakukan deposit dana lebih lanjut ke dalam akun demo.
4.4 Saat kompetisi telah dimulai, kontestan bisa melakukan trading sesuai kehendak selama periode
kompetisi. Namun demikian, order harus dibuka sekurang-kurangnya dalam 2 menit atau lebih untuk
dapat  dipertimbangkan dalam penghitungan sebagaimana telah ditentukan pada klausul 4.4 dalam
menentukan  pemenang dalam kompetisi.
Semua posisi trading pada akun demo akan berjalan selama 1 bulan (dari hari pertama sampai hari
terakhir  pada bulan tersebut)dan akan ditutup oleh perusahaan pada kuotasi harga terakhir pada akun
demo  perusahaan. Posisi buy akan ditutup pada harga bid dan posisi sell akan ditutup pada harga ask.
Berdasarkan perhitungan hasil oleh Vantage, sistem akan memotong nilai skor pada hari terakhir bulan
tersebut pada pukul 10.00 (GMT+7)
4.5 Pemenang kompetisi, berarti orang yang menduduki peringkat 1, berdasarkan perhitungan selama
masa  kompetisi oleh Vantage.
4.6 Pada kesempatan di mana dua atau lebih peserta memiliki jumlah profit yang sama besar, maka
peserta  dengan drawdown yang lebih rendah yang akan menjadi pemenangnya.
4.7 Pada kesempatan dimana dua atau lebih peserta memiliki hasil yang sama, maka hadiah akan
dibagi rata  untuk semua peserta.

4.8 Digunakan rumus yang akan menandai setiap % negatif sebagai 0 pada akun kontes demo yang
diberikan. Sebagai contoh, A (Profit) : Equity awal adalah $ 10.000 dan equity akhir adalah $50.000

[(50.000 – 10.000)/10.000]*100 = perolehan 400%
Sebagai contoh, B (Loss) : Equity awal adalah $10.000 dan equity akhir $50.000

[(4.000 - `0.000)/10.000]*100 = perolehan -60% = perolehan 0%.
4.9 Semua hadiah pada kompetisi ini akan ditentukan pada tabel di bawah. Setelah kompetisi selesai,
Vantage  FX akan mengirimkan hadiah kepada kontestan melalui kredit pada akun trading live, di mana
akan bisa ditarik  setelah kontestan trade dengan nilai lot sebesar 1% dari jumlah hadiah yang diterima.
Sebagai contoh, jika menerima hadiah sebesar 2.000 USD, maka peserta harus menyelesaikan 20 lot
sekali  sebelum melakukan permohonan proses penarikan dari uang hadiah. (20 lot dihitung berdasar 1%
dari 2.000  USD).

● Untuk melakukan penarikan, peserta harus memasukan aplikasi tertulis kepada
sea.support@vantagemarkets.com untuk permohonan penarikan. Permohonan akan
diproses  dalam 3 hari kerja.



4.9 Tabel hadiah:
Peringkat hadiah dalam USD

Peringkat Hadiah (USD)

1 2.000

2 1.000

3 500

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

Total 4.000

4.10 Hadiah akan dikirimkan ke akun trading live milik peserta, maka setiap peserta perlu
untuk:  ● Membuka akun trading live baru dengan Vantage

● Mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi identitas dan residensi kepada
perusahaan. (Catatan: Informasi yang digunakan untuk mendaftar kompetisi harus sama
dengan rincian pada dokumen yang digunakan untuk verifikasi identitas)

● Membaca dan menyetujui ketentuan penggunaan.
● Diterima sebagai klien resmi dari perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan

yang  berlaku.
4.11 Peserta peringkat teratas akan menerima email pemberitahuan bahwa peserta telah mendaftar
selama  periode pendaftaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan"), dan akan dianggap
telah dipahami  oleh semua orang. Pada kesempatan di mana peserta peringkat teratas tidak memenuhi
persyaratan pada  klausul 4.9 dalam 5 hari kerja setelah menerima pemberitahuan, maka Vantage berhak
untuk membatalkan  hadiah. Daftar peserta teratas akan diumumkan pada website Vantage.

5. Serba Aneka

5.1 Vantage berhak mendiskualifikasi peserta jika:
a) Terdapat pelanggaran dari syarat dan ketentuan ini dan/atau ketentuan penggunaan;
b) Vantage memiliki alasan yang masuk akal untuk memutuskan bahwa telah terjadi
penyalahgunaan kompetisi;
c) Kontestan bersikap tidak jujur dan/atau bertindak tidak pantas dan/atau menipu dan/atau

melakukan tindakan dengan cara yang tidak diinginkan dalam kompetisi;
d) Peserta memiliki lebih dari satu akun demo dalam kompetisi;
e) Memiliki dua atau lebih alamat IP identik atau menggunakan proxy server

HTTP/SOCKS  anonim untuk trading selama kompetisi;
f) Ketika peserta menggunakan Expert Advisor pada akun demo untuk melakukan



penyalahgunaan, penipuan, atau manipulasi harga atau trading apapun dengan cara
yang  menipu atau curang di dalam kompetisi atau dengan cara yang tidak diinginkan
dalam  kompetisi;

g) Peserta menggunakan alamat IP, yang memungkinkan alamat IP berubah dari waktu
ke  waktu ketika terhubung ke internet.

h) Peserta yang telah didiskualifikasi akan dianggap telah kehilangan hak untuk
menerima  hadiah.

5.2 Setiap peserta secara tegas menyetujui bahwa Vantage:
a) dapat mengungkapkan dan/atau mempublikasikan nama lengkap dan/atau foto mereka

yang digunakan untuk keikutsertaan mereka dalam Kompetisi di Situs Web Perusahaan
dan/atau media di saluran lain (elektronik atau tidak). Penggunaan tersebut akan
dilakukan secara ketat untuk tujuan Kompetisi sesuai dengan kebijakan privasi
Perusahaan;

b) atas persetujuan Kontestan, Vantage dapat mengatur untuk melakukan wawancara
dengan Kontestan dan mempublikasikan wawancara tersebut, pada halaman yang
relevan di situs web Perusahaan, sesuai dengan Kebijakan Privasi Perusahaan;

5.3 Untuk kejelasan, dalam Kompetisi mungkin ada wawancara, foto, daftar kontestan dengan nama
lengkap, negara, hadiah yang diterima, dan informasi terkait lainnya yang akan diproses sesuai dengan
kebijakan privasi Perusahaan.
5.4 Vantage berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk memodifikasi, mengubah, menangguhkan,
membatalkan, atau mengakhiri Kompetisi ini atau bagian mana pun dari Kompetisi dan/atau
ketentuannya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Vantage tidak harus bertanggung jawab
atas konsekuensi dari memodifikasi, mengubah, menangguhkan, membatalkan atau mengakhiri
Kompetisi.
5.5 Jika akun trading live Kontestan menggunakan mata uang berbeda yang tidak ada dalam tabel 1
(USD), hadiah uang akan dikonversi ke mata uang akun trading dalam jumlah yang setara.
5.6 Jika ada indikasi atau kecurigaan tentang penipuan, manipulasi, cash-back atau bonus atau arbitrase
swap, atau bentuk penipuan atau aktivitas penipuan lainnya yang terjadi di akun Kontestan dengan
Vantage atau akun lain yang terkait dengan semua bonus yang diberikan akan dibatalkan, termasuk
keuntungan dan kerugian yang masih harus dibayar pada akun perdagangan tersebut.
5.7 Kontestan mengonfirmasi bahwa dirinya berusia di atas 18 tahun dan memahami Pengakuan dan
Pengungkapan Risiko sebagaimana tercantum di situs web Perusahaan.
5.8 Setiap konten yang diterbitkan sehubungan dengan Kompetisi adalah milik Perusahaan termasuk
data, gambar, teks, video, materi iklan, dan/atau komponen lainnya. Setiap reproduksi konten dan/atau
materi dan/atau video dilarang tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
5.9 Dalam hal terdapat perbedaan antar bahasa, terlepas dari terjemahan Dokumen tersebut, versi yang
berlaku adalah dalam bahasa Inggris.
5.10 Dengan berpartisipasi dalam Kompetisi akan dianggap bahwa Kontestan telah membaca,
menyetujui, dan menerima untuk terikat oleh Persyaratan dan Ketentuan Kompetisi serta Perjanjian
Klien Perusahaan[MP1], Persyaratan Bisnis, dan dokumen lain yang merupakan bagian dari Persyaratan
Penggunaan yang muncul di bagian "Perjanjian Pembukaan Akun" di situs web Perusahaan.


