حساب رایگان ویژه مشتریان افغانستان
حساب رایگان چیست  :حساب رایگان حسابی است که بروکر با شارژ رایگان مبلغ  ۵۰دالر در حساب واقعی حساب های معامالتی خود را به مشتریان معرفی کرده
و مشتریان میتوانند با استفاده از این طرح حساب های یونیکورن بروکرز و اسپرد ها و کمیسیون ها و چارت های معامالتی آنها را تست کرده و حسابی مناسب با
استراتژی معامالتی خود در بازار انتخاب کنند.
در این حساب یونیکورن بروکرز عالوه بر شرایط تست حساب در بازار واقعی  ،شرایط کسب سود را نیز برای مشتریان فراهم کرده به این صورت که مشتریان
میتوانند بعد از معامله کردن و تکمیل شرایط برداشت ،سودی که به دست آورده اند را برداشت کرده و بدون واریز هیچ مبلغی درآمد کسب کنند.

شرایط و مقررات برداشت سود حساب رایگان:
حساب رایگان با موجودی  $۵۰فقط برای مشتریانی است که تازه در یونیکورن بروکرز ثبت نام کرده اند و تا کنون هیچ واریزی ای نداشته اند.
حساب فرد باید تایید شده باشد یعنی تمام مراحل تکمیل پروفایل و تایید حساب را انجام داده باشد.
هر شخص برای دریافت  ۵۰دالر فقط میتواند یک حساب معامالتی با توجه به استراتژی معامالتی خود انتخاب کند.

مثال ؛ اگر شخص قصد دارد در آینده مبلغ  $۳۰۰۰تا  $۲۰۰۰۰شارژ حساب انجام دهد حساب بتا یونیکورن را انتخاب کند و اگر قصد دارد باالتر از مبلغ
 $۲۰۰۰۰شارژ حساب انجام دهد حساب گاما یونیکورن بروکرز را افتتاح کند.
)در شرایط عادی هر اکانتی نسبت به واریزی مشتری انتخاب می شود(
حداکثر لوریج معامالتی برای  ۵۰دالر حساب رایگان  ۱:۱۰۰می باشد
مشتریان فقط میتوانند سودی که از معامله با  ۵۰دالر حساب رایگان به دست آورده اند را برداشت کنند و اصل مبلغ قابل برداشت نیست و با اولین برداشت کل
حساب صفر خواهد شد
حداقل و حداکثر برداشت سود بونوس ؛
حداقل مبلغ برداشت سود  $۲۰و حداکثرمبلغ برداشت سود  $۱۵۰می باشد
مدت زمان  ۵۰دالر حساب رایگان از زمان دریافت به مدت یک ماه است و بعد از یک ماه از حساب اوت میشود
شرایط تکمیل الت
برای برداشت هر  $1سود شخص باید یک الت معامالتی انجام داده باشد .یعنی فرد برای برداشت  $۲۰سود حاصله باید  ۲۰الت معامالتی کلوز داشته باشد.

یونیکورن بروکرز همراه مطمئن شما در بازارهای مالی

