
Програма за лоялност «Умни долари»

ФорекМарт стартира програма за лоялност за търговци „Умни долари“, която ви 
позволява едновременно да увеличите обема на печалбата от дневната търговия 
и да получите допълнителен доход за определен брой търгувани лотове.

Участниците в промоцията ще могат да получат допълнителни пари (Умни 
долари) от брокера за посочения брой търгувани лотове, въз основа на статута 
на клиента. Статусът се определя от общия брой лотове и може да бъде 
увеличен в резултат на увеличаване на обема на търговията.*

Не пропускайте възможността да надградите своите търговски умения и да 
достигнете izcqlo ново ниво!

* Програмата „Умни долари“ е достъпна само за Реални сметки.

Общи условия

1. Въведение.

1.1 ФорексМарт (наричан по-нататък „ФорексМарт“ или „Компанията“ или 
„Нас/Ние“) е инвестиционна компания, която оперира в цял свят.
1.2 Това Споразумение за програма за лоялност „Умни долари“ е обвързващо 
между Клиента и Компанията.
1.3 Споразумението за програма за лоялност „Умни долари“ урежда отношенията
между Клиента и Компанията по отношение на тази конкретна промоция. То 
предоставя на Клиента цялата необходима информация преди всяко действие, 
извършено в рамките на ефективността на Промоцията.
1.4 Клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и приема това Споразумение за 
програма за лоялност „Умни долари“, както то бива изменяно от време на време 
по собствена преценка на Компанията.

2. Тълкуване на термините

2.1 Освен ако не е изрично посочено друго, следните условия в това 
„Споразумение за програма за лоялни клиенти „Умни долари““ се определят, 
както следва.

● „Умен долар“ означава фондът на Компанията, който се кредитира по 
сметката на Клиента, както е предвидено в настоящото Споразумение

● „Клиент“ означава всяко физическо лице, което е открило сметка(и) в 
Компанията, предмет на Клиентското споразумение



● „Клиентско споразумение“ означава официалната документация на 
Компанията, посочваща условията и споразумението между Клиента и 
Компанията, което се приема при откриване на сметка при нас.

● „Програма“ означава Програма за лоялност „Умни долари“



3. Условия на програмата за лоялност

3.1 Тази програма е достъпна само за реални сметки
3.2 Програмата може да бъде активирана, ако всички транзакции (ПОКУПКА 
и ПРОДАЖБА) са завършени. Общият обем на тези транзакции трябва да 
бъде не по-малък от 2 лота. След изпълнение на изискването за обем 
Програмата става достъпна за Клиента.
3.3 Оценката на „Умни договори“ е автоматична в съответствие с обема на 
търговията на Клиента.
3.4 Когато Клиентът щракне върху бутона „Пари в брой“, сумата на „Умни 
договори“, показана на екрана, автоматично ще бъде кредитирана в 
сметката на Клиента. Сумата в квадратчето „Пари в брой“ се нулира до 0 
долара. Изчислението ще започне отново.

4. Получаване на средства

4.1 Сумата от „Умни долари“ е достъпна за теглене по всяко време, 
след като Клиентът получи тази сума по своята търговска сметка.
4.2 Компанията има право да поиска от Клиента да изпълни изискването за 
търговски лотове. Изискването за лотове се изчислява по формулата: Брой 
лотове = Сума в USD/10.
4.3 Всеки Клиент има текущ статус въз основа на общия обем на търговията
(Редовен, Професионален, Експертен, ВИП). За да повиши текущото 
състояние до следващото ниво, Клиентът трябва да търгува с необходимия 
брой лотове. Подробностите са в таблицата.
4.4 Компанията си запазва правото да промени размера на 
възнаграждението и лимитите за промяна на статусите.

 Редовен статус: 0,05 пипса за лот
 Професионален статус: 0,06 пипса за лот
 Експертен статус: 0,08 пипса за лот
 ВИП статус: 0,1 пипса за лот

5. Анулиране и корекции

5.1 Клиентът трябва да изпълни изискването за лот в рамките на 1 
месец от датата на заявката. В противен случай Компанията поставя 
статус „Изтекъл“ в счетоводната колона и не позволява на Клиента да 
тегли „Умни долари“.

5.2 Клиентът признава правото на Компанията да изключи Клиента от
програмата в случай на неспазване на правилата на настоящото 
споразумение или при съмнение за измама.
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