
Programa de fidelidade «Smart Dollars»

ForexMart lança um programa de fidelidade para traders “Smart Dollars”, que permite que você 
aumente simultaneamente o volume de lucro da negociação diária e receba uma renda adicional 
para um determinado número de lotes negociados.

Os participantes da promoção poderão receber dinheiro adicional (Smart Dollars) do corretor para o
número especificado de lotes negociados, com base na situação do cliente. O status é determinado 
pelo número total de lotes e pode ser aumentado como resultado de um aumento no volume de 
negociação. *

Não perca a oportunidade de atualizar suas habilidades de negociação e alcançar um nível 
radicalmente novo!

* O programa “Smart Dollars” está disponível apenas para contas reais.

Termos e Condições

1. Introdução.

1.1 ForexMart (doravante denominado 'ForexMart' ou a 'Empresa' ou 'Nós) é uma empresa de 
investimento que opera em todo o mundo.

1.2 Este Contrato do Programa de Fidelidade Smart Dollars é vinculativo entre o Cliente e o
Empresa.

1.3 O Acordo do Programa de Fidelidade Smart Dollars rege a relação entre o Cliente e a Empresa 
em relação a esta promoção em particular. Ele fornece todas as informações necessárias para o 
cliente antes de qualquer ação realizada dentro da eficácia da Promoção.

1.4 O Cliente, por meio deste, reconhece que leu, compreendeu e aceita este Acordo do Programa 
de Fidelidade de Dólares Inteligente conforme alterado de tempos em tempos, a critério exclusivo 
da empresa.

2. Interpretação dos termos

2.1 Salvo indicação expressa em contrário, os seguintes termos neste "Smart Dollars Loyalty
Contrato do Programa "será definido como segue.

● "Smart Dollar" significa o fundo da Empresa que é creditado na conta do Cliente conforme 
estipulado neste Acordo
● "Cliente" significa qualquer indivíduo que abriu uma (s) conta (s) com a Empresa sujeito ao 
Acordo do Cliente
● "Contrato do Cliente" significa a documentação oficial da Empresa indicando os termos, 
condições e acordo entre o Cliente e a Empresa que é aceito ao abrir uma conta conosco.
● "Programa" significa o Programa de Fidelidade Smart Dollars

3. Condições do programa de fidelidade

3.1 Este programa está disponível apenas para contas reais



3.2 O Programa pode ser ativado se todas as transações (COMPRA e VENDA) forem concluídas.
O volume total dessas transações não deve ser inferior a 2 lotes. Após o cumprimento do requisito 
de volume que o Programa torna-se disponível para o Cliente.

3.3 A avaliação dos Smart Dollars é automática de acordo com o volume de Comércio do cliente.

3.4 Quando o Cliente clica no botão "Dinheiro", a quantidade de Smart Dollars exibida na tela será 
automaticamente creditada na conta do cliente. A soma dentro do “Dinheiro” - o quadrado é 
redefinido para $ 0. O cálculo começará novamente.

4. Recebimento de fundos

4.1 A soma de Smart Dollars está disponível para retirada a qualquer momento após o Cliente 
receber essa quantia em sua conta de negociação.

4.2 A Empresa tem o direito de solicitar ao Cliente que cumpra o requerimento dos lotes de 
negociação. A exigência de lotes é calculada pela fórmula: Número de lotes = Soma em USD /
10

4.3 Cada cliente tem um status atual com base no volume total de negociações (Regular, Pro,
Especialista, Vip). Para impulsionar um status atual para o próximo nível, o Cliente deve negociar o 
número necessário de lotes. Os detalhes estão no gráfico.

4.4 A empresa reserva-se o direito de alterar o valor da remuneração e os limites para alterar o 
status.

 Status regular: 0,05 pip por lote
  Status Pro: 0,06 pip por lote
  Status de especialista: 0,08 pip por lote
  Status VIP: 0,1 pip por lote

5. Cancelamentos e correções

5.1 O Cliente deve atender ao requisito de lote no prazo de 1 mês a partir da data de solicitação. 
Caso contrário, a Empresa coloca o status "Expirado" na coluna de contabilidade e não permite que 
o cliente retire Smart Dollars.

5.2 O Cliente reconhece o direito da Empresa de excluir o Cliente do programa em caso de 
descumprimento das regras do contrato em vigor ou se houver fraude suspeita.


