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Champions of Trading Promotions 

Terms and Conditions 

  

1. The Champions of Trading (‘promotion’ or ‘The promotion’) is organized by Windsor Brokers 

(BZ) Ltd (‘Windsor Brokers’, or ‘the Company’). 

2. The promotion is only available to live account holders, from the age of 18 and/or above. 

3. This promotion officially begins on the 15th of November 2019 at 00:00 server time and ends on 

the 15th of December 2019 at 00:00 server time (following the European Calendar).  

4. The Champions of Trading prize is in the form of cash in USD currency. 

5. To win the prize, clients must: 

• Have an MT4 account with Windsor Brokers 

• Accept the terms and conditions of the promotion (taking your first trading position during 

the promotion period means that you are automatically enrolled) 

• Have traded the amount of required closed lots* under the point categories during the 

period of the promotion and under his/her MT4 account 

• Win the draw at the end of the promotion period (each traded closed lot is an additional 

entry in the final draw) 

6. Amount of required points: 

 

* 1 closed lot = 1 point 

Prize name Point Categories Prize amount Number of winners 

Bronze 5-9 points 1000$ 1 

Silver 10-19 points 2000$ 1 

Gold 20-49 points 3000$ 1 

Diamond 50 points and over 6000$ 1 

 

Example: 

For a client to win the ‘Silver’ prize, the client must have traded between 10-19 closed lots within one 

month of the promotion period. The client will then have to win the live draw that will take place 

monthly, after each promotion period. There will be a separate draw for each prize category, for 

instance, under the ‘Silver’ prize category, if a client has traded between 10-19 closed lots then he/she 
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will have between 10-19 entries (chances) in the final draw. So the more closed lots you trade, the more 

chances you have to win. 

7. The Number of closed lots will only be calculated within the period of the promotion. Any closed 

lots prior to the promotion will not be accounted for. 

8. For a lot to be considered as a ‘closed lot’, a minimum of 5 minutes is required during which the 

position is opened. 

9. All clients' MT4 accounts will be valid to enter the draw, qualifications will be done per trading 

account. 

10. Each MT4 accounts’ closed lots will be accounted for separately. 

11. Windsor Brokers reserves the right to cancel the promotion at any time and without prior 

notice. Windsor Brokers also reserves the right to reject the promotion offer to any applicant or 

to cancel the promotion of any new client, if determined that such action is reasonable and/or 

necessary. 

12. Announcements of the winners will take place 10 working days after the end of the promotion. 

13. The winners of the promotion must consent to have his/her name and achieved number of lots 

posted on Windsor Brokers’ website and social media channels. 

14. Windsor Brokers reserves the right to cancel the promotion’s cash prize at any time and without 

prior notice if determined that such action is reasonable and/or necessary.  

15. Windsor Brokers’ employees, service providers, associates and/or family members are not 

eligible to claim the promotion. 

16. Failure to abide by any of the terms above, or any of the Company’s general trading terms, may 

result in immediate cancellation of the promotion. 

17. The Champions of Trading promotion cannot be combined with any other promotion(s). 

18. Notwithstanding the translated language of this document, the English wording shall be the 

binding version in the event of any discrepancy between the other languages. 

 

 

Risk Warning: Contracts for Difference (CFDs) are complex financial instruments carrying a substantial 

level of risk, and may not be suitable for all investors, as may result in a loss of all invested capital rapidly 

due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work, your investment 

objectives, level of experience, risk appetite and, if necessary, seek advice from an independent financial 

advisor. Please read the full Risk Statement

https://en.windsorbrokers.com/risk-statement/


 

گذاران مناسب   هیهمه سرما یهستند و ممکن است برا  سکیاز ر یسطح قابل توجه  یاست، که دارا  یمال دهیچی( ابزار پCFDs) ی: قرارداد تفاضل سک یهشدار ر

  یکه قراردادها دیدان یا میکه آ دیدر نظر داشته باش دیگردند. شما با هیسرما  عیموجب از دست رفتن سر یو اهرم معامالت جیلور  لیممکن است بدل راینباشند.، ز

مشاوره از   افتیدر الیو در صورت لزوم بدن دیرا در نظر داشته باش یریپذ سکیسطح تجربه، ر ،یگذار  هیکنند، اهداف سرما ی( چگونه کار مCFDs) یتفاضل

 .دیمشاور مستقل باش کی

 می باشد. زیدر بل یالملل نیب ی خدمات مال ونیسیتوسط کم( ارائه شده است، شرکتی که دارای مجوز و تاییدیه BZویندزور بروکرز )این برنامه تشویقی توسط 

 
 

 معامله برنامه تشویقی مسابقه قهرمانان  

 شرایط و مقررات 

 

 )برنامه تشویقی( توسط ویندزور بروکرز برنامه ریزی شده است.معامله مسابقه قهرمانان  -1
 سال و باالتر در دسترس خواهد بود. 18این برنامه تشویقی فقط برای دارندگان حساب حقیقی با سن  -2

به وقت سرور معامالتی آغاز و روز   00:00ساعت  2019 نوامبرروز پانزدهم ماه  )پروموشن( برنامه تشویقی -3

 بوقت سرور معامالتی پایان می یابد. 00:00ساعت  2019 مبردسادهم ماه پانز

 جوایزمسابقه قهرمانان معامله بصورت نقدی و با ارز دالر آمریکا پرداخت خواهد شد. -4

 برای برنده شدن جایزه ، مشتریان باید: -5

 با ویندزور بروکرز داشته باشند 4یک حساب ام تی  •

)انجام اولین معامله در زمان دوره برنامه . موافقت داشته باشندبا شرایط و مقررات برنامه تشویقی  •

 (خواهد بودبمنزله ثبت نام شما در برنامه تشویقی 

در طی دوره مشخص شده برنامه تشویقی به میزان مورد نیاز معامله بسته شده بر حسب الت بر اساس   •

 دسته بندی امتیازی زیر معامله داشته باشند

امتیاز جدید   الت معامله بسته شده یک ورودی ویک )هر ، برنده قرعه کشی شوند در پایان دوره مسابقه •

 برای قرعه کشی پایانی خواهد بود(
 میزان امتیاز مورد نیاز : -6

 امتیاز 1الت معامله بسته شده =  1هر 

 عنوان جایزه دسته بندی امتیازات مبلغ جایزه نقدی تعداد برندگان

امتیاز 9تا  5 1000$ 1  برنزی 

امتیاز 19تا  10 2000$ 1  نقره ای 

امتیاز 49تا  20 3000$ 1  طالیی 

امتیاز و بیشتر 50 6000$ 1  الماس 

 

 مثال : 

الت معامله بسته شده در طی دوره برنامه تشویقی داشته  19تا  10مشتری که برنده جایزه نقره ای می شود، باید بین 

باشد. پس از آن مشتری باید در قرعه کشی که بصورت ماهانه پس از هر دوره برگزار می شود برنده شود. برای  

د که بعنوان مثال برای قرعه کشی در دسته جایزه نقره ای  گردهر دسته از جوایز ، یک قرعه کشی مجزا برگزار می 

ورودی و شانس برای برنده شدن در   19تا  10 بتعدادالت،  19تا  10مشتری برای معامالت بسته شده به میزان 

قرعه کشی خواهد داشت که هر چه تعداد الت معامالت بسته شده بیشتر باشد، شانس برنده شدن در قرعه کشی نیز 

 می یابد. افزایش
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فقط تعداد الت معامالت بسته شده در طول دوره برنامه تشویقی محاسبه خواهد شد و هر مقدار الت معامله بسته  -7

 شده پیش از دوره پروموشن در جمع بندی محاسبه نخواهد شد.

بسته شده محاسبه میگردد، حداقل زمان باز بودن پوزیشن  معامالتی برای هر معامله که بعنوان مقدارالت -8

 دقیقه باشد.  5معامالتی باید حداقل 

برای ورود به قرعه کشی مجاز هستند، شایستگی بر اساس هر حساب معامالتی در  4همه حساب های ام تی   -9

 نظر گرفته خواهد شد. 

 سبه می شوند.معامالت بسته شده هر حساب معامالتی بصورت مجزا جمع بندی و محا -10
که برنامه تشویقی را در هر زمان بدون اطالع قبلی لغو کند. ویندزور  داردویندزور بروکرز این حق را   -11

بروکرز همچنین این حق را داراست که هر کدام از شرکت کننده ها را برگشت نماید و یا برنامه تشویقی را برای  

 خیص دهد این اقدام منطقی و یا الزم استهر یک از مشتریان جدید لغو نماید ، در صورتیکه تش
 روز کاری پس از پایان دوره برنامه تشویقی خواهد بود. 10اعالم نتایج برندگان  -12

برندگان برنامه تشویقی باید با اعالم نام و میزان الت معامله بسته شده در وبسایت و شبکه های اجتماعی   -13

 ویندزور بروکرز موافقت نمایند

  ضرورین حق را داراست که جایزه نقدی برنامه تشویقی را در هر زمانی که منطقی و یا ویندزور بروکرز ای  -14

 در نظر گرفته شود، لغو نماید

کارکنان ویندزور بروکرز، فراهم کنندگان خدمات، همکاران و اعضای خانواده این افراد واجد شرایط درخواست  -15

 برای این برنامه تشویقی نیستند

رایط فوق و یا هر یک از شرایط عمومی معامله شرکت ، ممکن است منجر به لغو عدم رعایت هر کدام از ش -16

 سریع برنامه تشویقی گردد

 برنامه قهرمان معامله نمی تواند با دیگر برنامه های تشویقی ترکیب شود -17

ور  با وجود اینکه این سند ترجمه شده است، در صورت اختالف بین زبان های دیگر، متن انگلیسی نسخه الزام آ -18

 خواهد بود

 


