Syarat dan Ketentuan Program Premier
1. Nymstar Limited, yang terdaftar di Seychelles dan beroperasi di bawah merek dagang
Exness (selanjutnya disebut “Exness” atau “Perusahaan”) menawarkan Program Premier
("Program" atau "Program Premier") yang merupakan program loyalitas jenis keanggotaan yang
ditawarkan oleh Perusahaan kepada klien terpilih (selanjutnya disebut "Klien" atau "Anda" atau
"Anggota").
2. Mohon baca Syarat dan Ketentuan ini dan pastikan Anda memahami persyaratan kualifikasi,
Manfaat, dan Hadiah Premier (selanjutnya disebut “Manfaat”).
3. Dengan berpartisipasi dalam Program ini, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan
Ketentuan saat ini serta Perjanjian Klien dan Persyaratan Bisnis Umum yang tersedia di situs
web kami di exnessid.pro.
4. Keanggotaan Program Premier ditawarkan atas kebijakan Exness dan kelayakan untuk
berpartisipasi dalam program mungkin tidak tersedia bagi Klien yang tinggal di wilayah tertentu.
Perusahaan dapat menolak untuk menawarkan keanggotaan kepada klien mana pun atas
kebijakan mutlaknya.
5. Anggota Program akan dikategorikan ke dalam tingkatan untuk kuartal kalender Program
Premier sesuai dengan paragraf 6 dan 7. Kualifikasi dan hak untuk salah satu tingkat Premier
(Preferred, Elite, atau Signature) berdasarkan pada dua kriteria berikut: (1) jumlah deposit
seumur hidup (dalam USD) yang dilakukan oleh masing-masing Klien dari waktu pendaftaran
Wilayah Pribadi miliknya1; dan (2) jumlah total volume trading (dalam USD)2 yang dihitung untuk
setiap kuartal kalender sesuai dengan paragraf 7 ketentuan ini. Untuk menghindari keraguan,
hanya satu Wilayah Pribadi yang akan dipertimbangkan untuk penghitungan deposit seumur
hidup dan volume trading.
6. Kuartal kalender Program Premier adalah sebagai berikut:
Kuartal 1 - mulai dari hari pertama bulan Januari hingga hari terakhir bulan Maret
Kuartal 2 - mulai dari hari pertama bulan April hingga hari terakhir bulan Juni
Kuartal 3 - mulai dari hari pertama bulan Juli hingga hari terakhir bulan September
Kuartal 4 - mulai dari hari pertama bulan Oktober hingga hari terakhir bulan Desember
7. Kualifikasi/kualifikasi ulang tingkat terjadi pada hari pertama kuartal baru. Total deposit
seumur hidup yang dilakukan hingga hari pertama kuartal baru dan jumlah volume trading untuk
kuartal sebelumnya (yang telah selesai) digunakan untuk menghitung tingkat Klien.
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Penghitungan deposito seumur hidup tidak termasuk semua transfer internal
Penghitungan volume trading terbatas pada order yang dibuka dan/atau ditutup

Kriteria kualifikasi untuk setiap tingkat adalah sebagai berikut:
Tingkat

Premier Preferred

Premier Elite

Premier
Signature

Jumlah deposit seumur
hidup

20.000 USD

50.000 USD

100.000 USD

Volume trading per

50 juta USD

100 juta USD

200 juta USD

kuartal

8. Ketika Klien memenuhi kriteria kualifikasi untuk tingkat tertentu berdasarkan hasil dari kuartal
sebelumnya, status tingkat tersebut akan diterapkan selama kuartal baru. Pada awal kuartal
berikutnya, Klien dapat kembali memenuhi syarat dan tetap berada di tingkat yang sama,
menurunkan tingkat, meningkatkan tingkat, atau kehilangan keanggotaan Program Premier
untuk kuartal tersebut.
9. Klien akan menerima pemberitahuan dari Exness yang mengonfirmasi tingkat mereka untuk
kuartal baru. Klien juga dapat memeriksa informasi keanggotaan mereka saat ini di Wilayah
Pribadi pada situs web Exness atau di aplikasi handphone Exness Trader.
10. Klien tidak dapat memiliki beberapa keanggotaan Program Premier secara bersamaan. Jika
Klien yang sama memenuhi syarat untuk berbagai tingkat Premier berdasarkan kualifikasi
Wilayah Pribadi yang berbeda, hanya Wilayah Pribadi dengan tingkat Premier tertinggi yang
akan dipilih untuk berpartisipasi dalam program.
11. Tingkat Program Premier dapat diubah atau dibatalkan kapan saja atas kebijaksanaan
mutlak Exness.
12. Manfaat dan hadiah Program Premier hanya dapat digunakan oleh Klien selama kualifikasi
Klien untuk tingkat tertentu serta dapat ditemukan di https://premier.exnessid.pro. Jika Klien
tidak memenuhi syarat untuk salah satu tingkat Program Premier, manfaat dan hadiah tidak
akan tersedia lagi.
13. Manfaat dapat diberikan oleh Exness dan/atau pihak ketiga. Manfaat dan hadiah Program
Premier tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai, dikembalikan, atau ditukar. Manfaat Program
Premier tidak dapat dibeli oleh, dijual kepada, ditukar, atau dialihkan ke orang lain. Exness
berhak mengubah manfaat dan hadiah Program Premier kapan saja. Exness tidak akan
bertanggung jawab dengan cara apa pun atas manfaat/layanan yang diberikan oleh pihak
ketiga. Exness berhak untuk menghentikan hubungan dengan pihak ketiga Program Premier
kapan saja tanpa memberitahu Klien.

14. Exness dapat menjalankan promosi dan aktivitas eksklusif yang hanya terbuka untuk
anggota Program Premier dari waktu ke waktu. Syarat dan Ketentuan khusus dari inisiatif
tersebut akan dikomunikasikan secara terpisah.
15. Dengan ini, semua Anggota secara tegas menyetujui dan memberikan izin kepada Exness
untuk menggunakan nama depan, negara tempat tinggal, data kinerja, dan testimonial Anggota
untuk publikasi di situs web Exness mana pun serta tujuan pemasaran Exness.
16. Klien dapat mengakhiri keanggotaan Program Premiernya kapan saja dengan mengirimkan
email ke dukungan klien di premier@exness.com, yang menyatakan bahwa mereka tidak ingin
lagi menjadi Anggota Program Premier. Selain itu, berikut ini adalah beberapa alasan
penghentian Keanggotaan Program Anda:
a. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku dan/atau Syarat dan Ketentuan
saat ini atau syarat dan ketentuan Exness lainnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada,
Perjanjian Klien, Perjanjian Kemitraan, Syarat & Ketentuan Bonus, serta Syarat dan
Ketentuan promosi/kontes/program;
b. Anggota bertindak dengan niat buruk dan/atau secara kasar, dan/atau curang, dan/atau
dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Program Premier’
17. Exness berhak kapan saja atas kebijakan mutlaknya untuk menghentikan Program Premier.
Jika hal ini terjadi, Exness akan memberi tahu Anggota Program Premier secara tertulis lima (5)
hari kerja sebelumnya.
18. Pengakhiran apa pun yang sesuai dengan paragraf 16 dan 17 di atas, akan mengakibatkan
hilangnya semua manfaat serta hadiah keanggotaan.
19. Exness memproses informasi pribadi untuk menawarkan Program Premier dan dapat, untuk
tujuan ini, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak
terbatas pada, agen hotel dan perjalanan, penyelenggara acara, serta peraturan atau otoritas
lokal, berdasarkan permintaan. Exness dapat, kecuali disarankan sebaliknya, menggunakan
dan mempublikasikan informasi tersebut untuk tujuan promosi serta pemasaran. Informasi
tersebut dapat diperoleh dari email, telepon, atau sarana komunikasi lainnya.
20. Exness berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengubah, menangguhkan, membatalkan,
atau mengakhiri Program Premier, manfaat apa pun, serta Syarat dan Ketentuan ini kapan saja
tanpa memikul tanggung jawab atau kewajiban apa pun dalam hal ini.
21. Pengecualian untuk pertanggungjawaban apa pun yang tidak dapat dikecualikan oleh
hukum, Exness (termasuk pejabat, karyawan, dan agennya) mengecualikan semua kewajiban
(termasuk kelalaian), untuk cedera diri apa pun; atau kehilangan atau kerusakan apa pun
(termasuk hilangnya kesempatan); baik langsung, tidak langsung, khusus atau sebab akibat,
yang timbul dengan cara apa pun dari program ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jika
muncul dari hal-hal berikut: (a) segala kesulitan teknis atau kerusakan peralatan (baik di bawah
kendali Exness atau tidak); (b) segala pencurian, akses tidak sah, atau gangguan pihak ketiga;
(c) variasi nilai manfaat/hadiah yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini; (d) setiap

kewajiban pajak yang ditanggung oleh Klien; atau (e) penggunaan manfaat termasuk kehadiran
di acara-acara yang termasuk sebagai bagian dari hadiah.
22. Syarat dan Ketentuan ini disusun dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa lain
disediakan untuk alasan kenyamanan semata. Jika ada inkonsistensi atau perbedaan antara
teks bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris yang
akan berlaku.

