
Věrnostní program «Smart Dollars» 

 
ForexMart spouští věrnostní program pro obchodníky s názvem „Smart Dollars“, který Vám 

umožní zvýšit objem zisku z denního obchodování a zároveň získat další příjem za určitý 
počet zobchodovaných lotů. 

 
Účastníci akce budou moci od brokera získat další peníze (tzv. „Smart Dollars“) za stanovený 

počet zobchodovaných lotů, a to na základě statusu klienta. Status je určen celkovým 
počtem lotů a může být zvýšen v důsledku zvýšení objemu obchodování.* 

 
Nenechte si ujít příležitost vylepšit své obchodní dovednosti a dosáhnout radikálně nové 
úrovně! 

 
*Program „Smart Dollars“ je k dispozici pouze pro reálné účty. 

 

 
Všeobecné smluvní podmínky 

 
1. Úvod 

 
1.1 ForexMart (dále „ForexMart“, „společnost“ nebo „my“) je investiční společnost s 
celosvětovou působností. 
1.2 Smlouva o věrnostním programu Smart Dollars je závazným ujednáním mezi klientem a 
společností. 
1.3 Smlouva o věrnostním programu Smart Dollars upravuje vztah mezi klientem a 

společností v souvislosti s touto konkrétní propagací. Smlouva poskytuje klientovi veškeré 
nezbytné informace před provedením jakéhokoli kroku během doby platnosti propagace. 
1.4 Klient tímto potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a přijímá tuto Smlouvu o věrnostním 
programu Smart Dollars ve znění pozdějších předpisů na základě výhradního uvážení 
Společnosti. 

 
2. Výklad pojmů 

 
2.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou následující pojmy této Smlouvy o věrnostním 
programu Smart Dollars chápány takto: 

 
● „Smart Dollar“ jsou prostředky společnosti, které jsou připsány na účet klienta v 

souladu s touto Smlovou 

● „Klient“ je každý jednotlivec, který si založil účet nebo účty u společnosti podléhající 
Zákaznické smlouvě 

● „Zákaznická smlouva“ je oficiální dokumentace společnosti upravující podmínky a 
dohodu mezi klientem a společností, která je přijata při otevření účtu u společnosti 

● „Program“ je věrnostní program Smart Dollars 



3. Podmínky věrnostního programu 

 
3.1 Program je k dispozici pouze pro reálné účty 

3.2 Program může být aktivován po dokončení všech transakcí (NÁKUP a PRODEJ). 
Celkový objem těchto transakcí nesmí být menší než 2 loty. Po splnění požadavku na objem 
se program stává pro klienta dostupným. 

3.3 Vyhodnocení Smart Dollars probíhá automaticky podle objemu obchodu klienta. 

3.4 Jakmile klient klikne na tlačítko „Cash“, částka Smart Dollars zobrazená na 
obrazovce se automaticky připíše na účet klienta. Částka v poli „Cash“ se vynuluje na 

hodnotu 0 USD. Výpočet se spustí znovu. 
 
4. Přejímka finančních prostředků 

 
4.1 Částka Smart Dollars je k dispozici k výběru kdykoli poté, jakmile ji klient obdrží 

na svůj obchodní účet. 
4.2 Společnost má právo požádat klienta o splnění požadavku na obchodní loty. 

Požadavek na loty se počítá podle následujícího vzorce: počet lotů = částka v USD /10. 
4.3 Aktuální status každého klienta je stanoven na základě celkového objemu 

obchodů (Regular, Pro, Expert, VIP). Za účelem změny aktuálního statusu na vyšší úroveň 
musí klient zobchodovat požadovaný počet lotů. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce. 

4.4 Společnost si vyhrazuje právo změnit výši odměny a limity pro změnu statusů. 
 Status Regular: 0,05 pip za lot 

 Status Pro: 0,06 pip za lot 

 Status Expert: 0,08 pip za lot 

 Status VIP: 0,1 pip za lot 

 
 
5. Storna a modifikace 

 
5.1 Klient musí splnit požadavek na lot do 1 měsíce od data žádosti. V opačném 

případě společnost změní status v účetním sloupci na „Expirovaný“ a neumožní zákazníkovi 
Smart Dollars vybrat. 

5.2 Klient bere na vědomí, že společnost má právo vyloučit klienta z programu v 

případě nedodržení pravidel stávající Smlouvy nebo v případě podezření na podvod. 
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