$30 Free Account
Terms & Conditions

1.

The $30 Free Account Promotion (the "$30 Free Account" or “Account”) is organised by
Windsor Brokers (hereinafter the "Company").

2.

The promotion is available ONLY to new live account holders of Prime Accounts with a US$
currency base. Existing Live account holders are not permitted to participate in this promotion.

3.

Live account holders must be of 18 years of age and/or above.

4.

To be eligible to receive the $30 Free Account, the participant must first obtain a new fully
approved Live trading Prime account.

5.

The $30 credited into the Account, by the Company, are in the form of non-withdrawable,
nontransferable trading credit (the “Trading credit” or “Credit”) and valid for a period of 6
months from the date the credit was granted.

6.

Client may only withdraw from their Account if profits are equal to or higher than $30 and
provided that closed lots reach 0.5 and transactions amount to 10 trades or above. Any
withdrawal request contrary to the above will automatically result in cancellation of the $30
trading credit.

7.

If the Account is inactive for 30 days or more during the 6 months’ validity period, the $30
credit will be cancelled.

8.

In the event that the Account is stopped out, the $30 credit will be settled.

9.

Only ONE $30 Free Account is permitted to one person per household. Participants are not
allowed to register using the data of a family member such as, brothers, sisters, spouses,
ancestors, lineal descendants and collateral descendants, acquaintances, or any other
person/entity. If the Company suspects that a person has registered for the $30 Free Account
using the name and/or registration data (including but not limited to IP address, email
address, telephone number, physical address, utility bill etc.) of another family member taking
part in the $30 Free Account promotion, the Company reserves the right to cancel the $30
credit, without any prior notice.

10. The Company reserves the right to cancel the $30 Free Account Promotion at any time and
without prior notice, to reject offering the $30 Free Account Promotion to any applicant or to
cancel the $30 Free Account of any new client, if it determines, at its absolute discretion, that
such action is reasonable and/or necessary.
11. Windsor Brokers’ employees, service providers, associates and/or their family members are
not eligible to claim the $30 Free Account.
12. This $30 Free Account Promotion cannot be combined with any other promotion(s).
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13. The Client agrees that by entering this $30 Free Account Promotion, they consent to the
Company processing any personal information which they provide while registering and or
participating in the $30 Free Account Promotion. The information is collected and processed
between Windsor Brokers related entities and only to such an extent which is necessary to
administer and run the $30 Free Account Promotion. Each Client has the right to withdraw
their consent for the processing of their personal data at any time, but such a withdrawal may
result in the disruption, suspension, or termination of the Client’s participation in the $30 Free
Account Promotion.
14. The Company may request additional documentation for the Client before or during their
participation in the $30 Free Account Promotion and the Client is obliged to provide the
requested documentation. Failure to do so may result in the disruption, suspension, or
termination of the Client’s participation in the $30 Free Account Promotion.
15. Clients who provide incorrect or fraudulent details during the account opening process will be
disqualified from participating in the $30 Free Account Promotion.
16. Failure to abide by any of the terms above, or any of the Company’s general trading terms,
may result in the immediate cancellation of both any illicit profits that may have been
generated and the $30 credit.
17. Under no circumstances shall the Company be liable for any consequences of any trading
credit cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
18. Please note that this promotion is not applicable to citizens and/or residents of Russia,
Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ukraine, Kazakhstan, Zimbabwe, Egypt, Palestine,
Tanzania, Kyrgyzstan, Peru and Japan.
19. For any additional information on the $30 Free Account Promotion, please contact our
Customer Support at support@windsorbrokers.com.
20. The Company reserves the right to change these T&Cs at any time without prior notice. In the
event that any changes are made, the revised T&Cs shall be posted on the Company’s
website. It is advisable to regularly consult the latest information posted on the Company’s
website to remain updated in case of any changes.
21. The English version of the T&Cs shall prevail in case of any discrepancy or inconsistency
between the English version and any translations provided.
RISK WARNING
Contracts for Difference 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.
05.04.2021
Version 13

Windsor Brokers (BZ) Ltd.
Free US $30 Account Terms and Conditions

حساب رایگان $30
قوانین و مقررات
.1

پیشنهاد حساب رایگان  30دالری ("حساب رایگان  30دالری" یا "حساب") توسط شرکت ویندزور بروکرز (از این پس
"شرکت") سازمان دهی شده است.

.2

این پیشنهاد فقط به دارندگان حساب حقیقی جدید پرایم با پایه ارزی دالر آمریکا در دسترس است .دارندگان حساب حقیقی مجاز
به شرکت در این پیشنهاد نیستند.

.3

دارندگان ح ساب حقیقی باید از  18سال و یا باالتر باشند.

.4

هر شرکت کننده برای آنکه واجد شرایط دریافت حساب رایگان  30دالری شود ،در ابتدا باید یک حساب جدید معامالتی حقیقی
پرایم و کامال تایید شده ایجاد نماید.

.5

مبلغ  30دالر به شکل اعتبار معامالتی غیر قابل برداشت ،غیر قابل انت قال ("اعتبار معامالتی" یا "اعتبار") توسط شرکت در
حساب اعتبار رسانی می شود و از زمان واریز اعتبار ،برای یک دوره  6ماهه معتبر است.

.6

مشتری فقط در صورتی می تواند از حساب خود برداشت کند که سود آن معادل  30دالر یا بیشتر باشد و به شرطی که تعداد
الت بسته به  0.5رسیده و تعداد معامالت  10معامله یا باالتر داشته باشد .هرگونه درخواست برداشت برخالف موارد فوق به
طور خودکار منجر به لغو اعتبار معامالت  30دالری می شود.

.7

اگر حساب در مدت اعتبار  6ماهه به مدت  30روز یا بیشتر غیرفعال باشد ،اعتبار  30دالری لغو می شود.

.8

در صورت استاپ آوت ،اعتبار  30دالری تسویه می شود.

.9

در هر خانوار فقط یک نفر برای دریافت حساب  30دالر رایگان مجاز می باشد .شرکت کنندگان مجاز به ثبت نام با استفاده از
اطالعات دیگر اعضای خانواده مانند برادر ،خواهر ،همسر ،اجداد ،فرزندان و نوادگان سببی و نسبی ،آشنایان یا هر شخص/
نهاد دیگر نیستند .اگر شرکت مظنون باشد شخصی با استفاده از نام و  /یا اطالعات ثبت نام (شامل آی پی آدرس ،آدرس ایمیل،
شماره تلفن ،آدرس فیزیکی ،قبض ابزار و غیره) یکی دیگر از اعضای خانواده که در آن حساب  30دالر رایگان ثبت نام
کرده است ،شرکت در بخش پیشنهاد رایگان  30دالر حساب ،حق لغو اعتبار  30دالری را بدون هیچ گونه اطالع قبلی برای
خود محفوظ می دارد.

 .10شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که پیشنهاد حساب  30دالری رایگان را هر زمان و بدون اطالع قبلی لغو کند،و
یا حساب رایگان  30دالری هر متقاضی را رد کند یا حساب  30دالری رایگان هر مشتری جدید را لغو کند ،اگر بنا به
صالح دید مطلق خود تشخیص دهد که چنین اقدامی منطقی و یا ضروری است.
 .11کارمندان ویندزور بروکرز ،ارائه دهندگان خدمات ،همکاران و  /یا اعضای خانواده آنها واجد شرایط مطالبه حساب رایگان
 30دالری نیستند.
 .12پیشنهاد حساب  30دالری رایگان با هیچ پیشنهاد (پیشنهاد های) دیگر قابل ترکیب نیست.
 .13مشتری با وارد شدن به این پیشنهاد حساب  30دالری رایگان  ،موافقت می کند که شرکت اطالعات مربوط به شخصی را که
هنگام ثبت نام و یا شرکت در پیشنهاد حساب  30دالری رایگان ارائه می دهد ،پردازش کند .اطالعات بین نهادهای مرتبط با
کارگزاران ویندزور جمع آوری و پردازش می شوند و فقط در حدی است که برای مدیریت و اجرای پیشنهاد رایگان  30دالر
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حساب الزم است .هر مشتری حق دارد در هر زمان رضایت خود را برای پردازش اطالعات شخصی خود پس بگیرد ،اما
ممکن است چنین برداشتی منجر به اخالل ،تعلیق یا خاتمه مشارکت مشتری در پیشنهاد حساب رایگان  30دالری شود.
 .14این شرکت ممکن است قبل یا حین مشارکت مشتری در پیشنهاد حساب رایگان  30دالری ،مستندات اضافی را برای مشتری
درخواست کند و مشتری موظف است اسناد درخواستی را ارائه دهد .عدم انجام این کار می تواند منجر به اختالل  ،تعلیق یا
خاتمه مشارکت مشتری در پیشنهاد حساب رایگان  30دالری شود
 .15مشتریانی که اطالعات نادرست یا تقلبی در طی مراحل افتتاح حساب ارائه می دهند ،از شرکت در پیشنهاد رایگان  30دالری
محروم می شوند.
 .16عدم رعایت هر یک از شرایط باال  ،یا هر یک از شرایط عمومی معامالتی شرکت ،ممکن است منجر به لغو فوری سود
غیرقانونی ایجاد شده و اعتبار  30دالری شود.
 .17تحت هیچ شرایطی شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از لغو یا کاهش اعتبار معامالتی ،از جمله (ولی نه محدود
به) بسته شدن سفارش (ها) توسط استاپ آوت ندارد.
 .18لطفا توجه داشته باشید که این پیشنهاد برای شهروندان و  /یا ساکنان روسیه ،اندونزی ،پاکستان ،بنگالدش ،سریالنکا ،اوکراین،
قزاقستان ،زیمبابوه ،مصر ،فلسطین ،تانزانیا ،قرقیزستان ،پرو و ژاپن قابل استفاده نمی باشد .
 .19برای اطالعات بیشتر در مورد پیشنهاد حساب رایگان  30دالری ،لطفا با پشتیبانی مشتری ما در
 support@windsorbrokers.comتماس بگیرید.
 .20این شرکت حق تغییر قوانین و مقررات را در هر زمان بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد .در صورت ایجاد هرگونه
تغییر  ،قوانین و مقررات اصالح شده روی وب سایت شرکت درج می شود .توصیه می شود که به طور منظم از آخرین
اطالعات ارسال شده در وب سایت شرکت مشاوره بگیرید تا در صورت هرگونه تغییر  ،اطالعات شما بروز باشد.
 .21نسخه انگلیسی قوانین و مقررات در صورت هرگونه مغایرت یا عدم تطابق بین نسخه انگلیسی و هر ترجمه ارائه شده  ،غالب
خواهد بود.
هشدار ریسک
قرارداد تفاضلی ( ) CFDsابزار پیچیده مالی است ،که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه
سرمایه گذاران مناسب نباشند ،زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معامالتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند .شما
باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی ( )CFDsچگونه کار می کنند ،اهداف سرمایه گذاری ،سطح
تجربه ،ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید .لطفا بیانیه
ریسک را مطالعه بفرمایید.
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