
Program lojalnościowy „Smart Dollars” 

 
ForexMart uruchamia program lojalnościowy dla traderów pod nazwą „Smart Dollars”, który 

pozwala jednocześnie zwiększyć wielkość zysku z codziennego handlu i otrzymać 

dodatkowy dochód za określoną liczbę lotów. 

 
Uczestnicy programu będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze (Smart Dollars) od brokera 

za określoną liczbę lotów, na podstawie statusu Klienta. Status określany jest przez 

całkowitą liczbę lotów i może zostać zwiększony w wyniku wzrostu wolumenu transakcji. * 

 

Nie przegap okazji do tego, aby ulepszyć swoje umiejętności handlowe i osiągnąć zupełnie 
nowy poziom! 

 
* Program „Smart Dollars” dostępny jest wyłącznie dla kont rzeczywistych. 

 
 
Regulamin 

 
1. Wprowadzenie. 

 
1.1 ForexMart (zwany dalej „ForexMart” lub „Firmą” lub „Nas/My”) to firma inwestycyjna 

działająca na całym świecie. 

1.2 Niniejsza Umowa Programu Lojalnościowego Smart Dollars jest wiążąca między 

Klientem a Firmą. 

1.3 Umowa Programu Lojalnościowego Smart Dollars reguluje stosunki między Klientem a 

Firmą w odniesieniu do tego konkretnego programu. Dostarcza Klientowi wszelkich 

niezbędnych informacji przed podjęciem jakichkolwiek działań w ramach skuteczności 

programu. 

1.4 Klient niniejszym potwierdza, że przeczytał(-a), zrozumiał(-a) i akceptuje niniejszą 

Umowę Programu Lojalnościowego Smart Dollars wraz z jej okresowymi zmianami 

wprowadzanymi według wyłącznego uznania Firmy. 

 
2. Interpretacja warunków 

 
2.1 O ile nie wskazano inaczej, poniższe warunki w niniejszej „Umowie programu 

lojalnościowego Smart Dollars” określają, co następuje: 

 
● „Smart Dollar” oznacza środki Firmy, które zostaną przekazane na konto Klienta 

zgodnie z niniejszą Umową. 

● „Klient” oznacza każdą osobę, która otworzyła konto (konta) w Firmie zgodnie z 

Umową Klienta. 

● „Umowa z Klientem” oznacza oficjalny dokument Firmy określający warunki i umowę 

pomiędzy Klientem a Firmą, który jest akceptowany po otwarciu konta u nas. 

● „Program” oznacza Program Lojalnościowy Smart Dollars 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Warunki programu lojalnościowego 

 
3.1 Ten program jest dostępny wyłącznie dla kont rzeczywistych 
3.2 Program można aktywować po zakończeniu wszystkich transakcji (KUPNA i 
SPRZEDAŻY). Całkowity wolumen tych transakcji nie może być mniejszy niż 2 loty. Po 
spełnieniu wymagań wolumenu program staje się dostępny dla Klienta. 
3.3 Wycena Smart Dollars odbywa się automatycznie zgodnie z wielkością obrotu Klienta. 

3.4 Kiedy Klient kliknie przycisk „Gotówka”, kwota Smart Dollars wyświetlona na ekranie 

zostanie automatycznie zarejestrowana na koncie Klienta, a suma w polu „Gotówka” 

zostanie zresetowana do 0 USD. Obliczenia rozpoczną się od nowa. 

 
4. Odbiór środków 

 
4.1 Suma Smart Dollars jest dostępna do wypłaty w dowolnym momencie po otrzymaniu tej 

kwoty przez Klienta na jego/jej konto handlowe. 

4.2 Firma ma prawo zażądać od Klienta spełnienia wymagań dotyczących lotów. Są one 

obliczane według wzoru: Liczba lotów = Suma w USD / 10. 

4.3 Aktualny status każdego Klienta oparty jest na łącznym wolumenie transakcji (Regular, 

Pro, Expert, Vip). Aby podnieść obecny status na wyższy poziom, Klient musi handlować 

wymaganą liczbą lotów. Szczegóły na wykresie. 

4.4 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat oraz limitów dot. statusów. 

 Status zwykły: 0,05 pipsa za lota 

 Status profesjonalisty: 0,06 pipsa za lota 

 Status eksperta: 0,08 pipsa za lota 

 Status VIP: 0,1 pipsa za lota 

 
5. Anulowania i korekty 

 
5.1 Klient musi spełnić wymagania dotyczące lotów w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia 

wniosku. W przeciwnym razie Firma umieszcza status „Wygasły” w kolumnie rozliczania i 

nie pozwala Klientowi na wypłatę środków z programu Smart Dollars. 

5.2 Klient uznaje prawo Firmy do wykluczenia Klienta z programu w przypadku 

nieprzestrzegania zasad obowiązującej umowy lub podejrzenia oszustwa. 


