“No Deposit Bonus” Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โบนัสไร้เงินฝำก”

“No Deposit Bonus” Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โบนัสไร้ เงินฝำก”
1.

The No Deposit Bonus Promotion (“Promotion”) is organized by Anzo Capital Limited (“Anzo Cap” or “Company”).

โปรโมชั่น โบนัสไร้เงินฝำก (“โปรโมชัน่ ”) จัดโดย Anzo Capital Limited (“Anzo Cap” หรื อ “Company”)
2.

This Promotion is for introductory purpose and only applies to new clients (“Eligible Clients”) with no previous trading and
deposits/withdrawals with Anzo Cap.

โปรโมชั่นนี้มีไ ว้เพื่อจุดประสงค์เบื้องต้นและใช้กบั ลูกค้ำใหม่เท่ำนั้น ( “ลูกค้ำที่มีสิทธิ์” ) ที่ไ ม่มีกำรซื้อขำยและฝำก / ถอนกับ Anzo Cap มำก่อน
3.

This Promotion is only available to new clients from Thailand.

โปรโมชัน่ นี้สำหรับลูกค้ำใหม่จำกประเทศไทยเท่ำนั้น
4.

The Promotional Period is valid from 19th March to 30th June 2021.

ระยะเวลำโปรโมชัน่ ใช้ไ ด้ต้งั แต่ 19 มีนำคม ถึง 30 มิถุนำยน 2021
5.

The following persons are not eligible to participate in this Promotion:
a.
MAM-related Accounts
b.
Employees of Anzo Cap and its associated companies
c.
Existing clients of Anzo Cap

บุคคลต่อไปนี้ไ ม่มีสิทธิ์ เข้ำร่ วมโปรโมชั่นนี้:
ก. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ MAM
ข. พนักงำนของ Anzo Cap และ บริ ษทั ในเครื อ
ค. ลูกค้ำที่มีเคยเปิ ดบัญชีกบั Anzo Cap มำก่อนหน้ำนี้
6.

All Eligible Clients are permitted to hold only one (1) No Deposit Bonus Account per one (1) unique IP address. Multiple registrations from
the same IP are not permitted nor multiple “No Deposit Bonus” Accounts register with the same personal detail.

ลูกค้ำที่มีสิทธิ์ในกำรขอรับโบนัสนี้ จะต้องถือบัญชีที่ขอรับ โบนัสไร้เงินฝำกได้เพียงหนึ่ ง (1) บัญชีต่อหนึ่ง (1) ที่อยู่ IP ที่ไ ม่ซ้ ำกัน กำรลงทะเบียนหลำย
บัญชีจำก IP เดียวกันหรื อบัญชีที่มีข้อมูลส่วนตัวเดียวกันจะไม่สำมำรถขอรับ โบนัสไร้เงินฝำก นี้ไ ด้
7.

Eligible clients under this Promotion will receive USD 50 bonus credited into the account credit facility of the Clients’ fir st MT4 by the
Company. The USD 50 trading bonus may be used for trading purposes only and cannot be withdrawn or transferred internally to another
MT4.

ลูกค้ำที่มีสิทธิ์ภำยใต้โปรโมชั่นนี้จะได้รับโบนัส 50 เหรี ยญสหรัฐ ที่จะถูกเครดิตเข้ำสู่ บัญชีของ MT4 แรกของลูกค้ำโดย Anzo โบนัสกำรซื้อขำย 50 เหรี ยญ
สหรัฐสำมำรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรซื้ อขำยเท่ำนั้นและไม่สำมำรถถอนหรื อโอนภำยในไปยังผูอ้ ่นื ได้ MT4.
8.

In order to activate the account with USD50 trading bonus, all Eligible Clients need to successfully complete the registratio n procedure
with Anzo Capital, open a new Live account, and send in an email request to support@anzocapital.com to request for the crediting of
USD 50.

ในกำรเปิ ดใช้งำนบัญชีด้วยโบนัสกำรเทรด USD50 ลูกค้ำที่มีสิทธิ์ ทั้งหมดจะต้องดำเนินขั้นตอนกำรลงทะเบียนกับ Anzo Capital ให้สำเร็จ โดยกำรเปิ ด
บัญชีจริ งใหม่และส่ งคำขอทำงอีเมลไปที่ support@anzocapital.com เพื่อขอ ให้เครดิต 50 ดอลลำร์ สหรัฐ
9.

The No Deposit Bonus will only be credited into Client’s 1st MT4 account balance

โบนัสไร้เงินฝำกจะถูกโอนเข้ำในยอดเงินในบัญชี MT4 แรกของลูกค้ำเท่ำนั้น"
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10.

In all circumstances, No Deposit Bonus will be removed on the 15th July 2021 after crediting to the account. Any profit generated but not
claimed will be forfeited.

ในทุกสถำนกำรณ์ โบนัสไร้เงินฝำกจะถูกลบออกในวันที่ 15.7.2021 หลังจำกโอนเข้ำบัญชี หำกมีกำรได้กำไรแต่มิไ ด้ถูกเคลม จะถือว่ำเป็ นโมฆะเช่นกัน
11.

Client can request for withdrawal of profits from trading on No Deposit Bonus Accounts starting from a minimum USD 30 and capped at
USD 100.

ลูกค้ำสำมำรถขอถอนกำไรจำกกำรซื้อขำยในบัญชี โบนัสไร้เงินฝำก รับเริ่ มต้นจำกขั้นตำ่ 30 ดอลลำร์ สหรัฐและสู งสุ ดอยู่ท่ี 100 ดอลลำร์ สหรัฐ
12.

Any profits generated from the utilization of the No Deposit Bonus may be withdrawn anytime within 15 days when No Deposit Bonus is
credited, provided that trading volume in the relevant real trading account reaches at least 2 lots and at least 5 round turn trades have been
completed.
You can deposit your fund to the Bonus account in order to meet the requirement.

ผลกำไรใด ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์จำก “โบนัสไร้กำรฝำก” สำมำรถทำกำรถอนได้ตลอดเวลำภำยใน 15 วัน เมื่อโบนัสนี้ไ ด้ถูกเครดิต โดยมีเงื่อนไขว่ำ
ปริ มำณกำรซื้ อขำยในบัญชีเทรดจริ งที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 2 ล็อต และกำรซื้ อขำยอย่ำงน้อย 5 รอบเสร็ จสมบูรณ์.
คุณสำมำรถฝำกเงินเข้ำบัญชีโบนัสเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด
13.

Any withdrawal request will automatically result in the cancellation of the USD 50 trading bonus.

คำขอถอนใด ๆ จะส่งผลให้มีกำรยกเลิกโบนัสกำรซื้อขำย 50 ดอลลำร์ สหรัฐโดยอัตโนมัติ
14.

This No Deposit Bonus Promotion cannot be combined with any other promotion(s).

โปรโมชัน่ โบนัสไร้เงินฝำกนี้ไ ม่สำมำรถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่น ๆ ได้
15.

Please note that it may take up to 2 working days before any trading bonus is credited to the MT4 of an Eligible Client.

โปรดทรำบว่ำอำจใช้เวลำถึง 2 วันทำกำรก่อนที่โบนัสกำรเทรด จะถูกโอนไปยัง MT4 ของลูกค้ำที่มีสิทธิ์
16.

If the Company suspects that a Client has abused or attempted to abuse this or any other promotional program, the Company res erves the
right to deny, withdraw and/or withhold the reward without the Client’s consent. In the event that any stop losses are incurred as a result of
such a removal, the Company will not be held liable.

หำก บริ ษัท สงสัยว่ำลูกค้ำได้ละเมิดหรื อพยำยำมที่จะละเมิดโบนัสนี้ หรื อโปรโมชั่นอื่นๆ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธกำรถอนและ / หรื อระงับรำงวัล
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ ในกรณี stop losses เกิดขึ้นจำกกำรลบโบนัสดังกล่ำว บริ ษัท จะไม่มีควำมรับผิดชอบใด ๆ
17.

The Company reserves the right to unilaterally modify, change or terminate this Bonus Program or any of the terms and conditions included
herein, at any time, without the Client’s consent.

บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อยุติโปรแกรมโบนัสนี้ห รื อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่รวมอยู่ในที่น้ ี เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ลูกค้ำ
18.

If the registration and/or trading data of a participant in the Promotion corresponds with the registration and/or trading in formation,
including but not limited to IP address, of another participant in the Promotion, Anzo Cap reserves the right to regard this matching as a
reason for immediate disqualification.

หำกข้อมูลกำรลงทะเบียนและ / หรื อกำรซื้ อขำยของผู้เข้ำ ร่ ว มในโปรโมชั่นสอดคล้องกับข้อมูลกำรลงทะเบียนและ / หรื อกำรซื้ อขำยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงที่อยู่ IP
ของผู้เข้ำ ร่ ว มรำยอื่นในโปรโมชั่น Anzo Cap ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรพิจำรณำ กำรจับคู่เป็ นเหตุให้ถูกตัด สิ ทธิ์ ทันที
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19.

Any indication or suspicion, in Anzo Cap’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free pro ting), abuse
(including but not limited to participant’s trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benef it financially from
the Bonus without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash -back
arbitrage connected to a Bonus or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited bonuses of the
eligible client’s real trading accounts with Anzo Cap and/or any transactions carried and/or profits or losses garnered there in. In these
circumstances, Anzo Cap reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all eligible
client’s real trading Account(s) with Anzo Cap, cancel all orders and annul all profits of such participant. In these circums tances, Anzo
Cap shall not be liable for any consequences of Bonus cancellation, including, but n ot limited to, order(s) closure by Stop Out.

กำรบ่งชี้หรื อข้อสงสัยใด ๆ ตำมดุลยพินิจของ Anzo Cap ของกำรเก็งกำไรในรู ปแบบใด ๆ (รวมถึง แต่ไ ม่ จำกัด เพียงกำรเสี่ยงภัยโดยปรำศจำกควำมเสี่ ยง)
กำรละเมิด (รวมถึง แต่ไ ม่ จำกัด เพียงรู ปแบบกิจกรรมกำรซื้อขำยของผูเ้ ข้ำร่ วมที่ระบุว่ำผูเ้ ข้ำร่ วมมีเป้ำหมำยเพียงได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินจำกโบนัสโดย
ไม่สนใจอย่ำงแท้จริ งในกำรซื้อขำยในตลำดและ / หรื อรับควำมเสี่ ยงจำกตลำด) กำรฉ้อโกงกำรยักย้ำยกำรเก็งกำไรคืนเงินที่เชื่อมโยงกับโบนั สหรื อกิจกรรม
หลอกลวงหรื อฉ้อโกงในรู ปแบบอื่น ๆ จะลบล้ำงโบนัสที่ไ ด้รับเครดิตก่อนหน้ำนี้ ท้ งั หมด ของบัญชีซ้ื อขำยจริ งของลูกค้ำที่มีสิทธิ์ กับ Anzo Cap และ / หรื อ
ธุ รกรรมใด ๆ ที่ดำเนิ นกำรและ / หรื อผลกำไรหรื อขำดทุนที่รวบรวมไว้ในนั้นในสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ Anzo Cap ขอสงวนสิทธิ์ ตำมดุลยพินิจของตน แต่เพียง
ผูเ้ ดียวในกำรปิ ด / ระงับ (ชั่วครำวหรื อถำวร) ทั้งหมด บัญชีซ้ือขำยจริ งของลูกค้ำที่มีสิทธิ์ กับ Anzo Cap ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดและยกเลิกผลกำไรทั้งหมด
ของผูเ้ ข้ำร่ วมดังกล่ำวในสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ Anzo Cap จะไม่รับผิดชอบต่อ ผลที่ตำมมำของกำรยกเลิกโบนัสซึ่งรวมถึง แต่ไ ม่ จำกัด เพียงกำรปิ ดคำสั่งซื้อ
โดย Stop Out
20.

The trading accounts held by the clients for this promotion will not be entitled to receive any other promotions offered by Anzo Cap.

บัญชีซ้ือขำยที่ลูกค้ำถือไว้สำหรับโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ รับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ Anzo Cap เสนอ
21.

Clients who wish to be excluded from this promotion may contact our Customer Support to do so.

ลูกค้ำที่ต้องกำรได้รับกำรยกเว้นจำกโปรโมชั่นนี้ สำมำรถติดต่อฝ่ ำยสนับสนุนลูกค้ำของเรำเพื่อดำเนิ นกำรดังกล่ำว
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“No Deposit Bonus” General Terms and Conditions

“โบนัสไร้ เงินฝำก” ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทัว่ ไป
1.

All trades made under this Promotion are subjected to Anzo Cap’s standard business Terms and Conditions. These Terms and Conditions
are available on the website of www.anzocapital.com: Legal Documents

กำรซื้อขำยทั้งหมดที่ทำภำยใต้โปรโมชัน่ นี้ อยู่ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขธุ รกิจมำตรฐำนของ Anzo Cap ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวมีอยู่ในเว็บไซ ต์
ของ anzocapital.com: เอกสำรทำงกฎหมำย
2.

Anzo Cap reserves the right, in its sole and absolute discretion from time to time, to vary, amend, delete / add to any of these T erms and
Conditions; or to terminate or suspend the Refund at any time without notice, reference or liability to any person.

Anzo Cap ขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขลบหรื อเพิ่มข้อกำ หนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่ำนี้ หรื อยกเลิก
หรื อระงับโปรโมชั่นได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอ้ำงอิงหรื อรับผิดต่อบุคคลใด ๆ
3.

Anzo Cap, its affiliates, employees or agents shall not be liable to any person for any loss, damage, costs or expenses incurred, suffered or
borne, arising from this Promotion.

Anzo Cap ขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขลบหรื อเพิ่มข้อกำ หนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่ำนี้ หรื อยกเลิก
หรื อระงับโปรโมชั่นได้ตลอดเวลำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอ้ำงอิงหรื อรับผิดต่อบุคคลใด ๆ
4.

The decision of Anzo Cap on any and all matters relating to or arising from this Promotion (including the eligibility of any person to participate
in this Promotion) shall be absolute, final and binding on all parties. In the event of any inconsistency or conflict between these Terms and
Conditions and those in any brochure, marketing or promotional material related to the Promotion, these terms and conditions shall prevail.

กำรตัดสิ นใจของ Anzo Cap ในทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้องหรื อเกิดขึ้นจำกโปรโมชั่นนี้ (รวมถึงกำรมีสิทธิ์ ของบุคคลใด ๆ ที่จะมีส่วนร่ วมในโปรโมชั่นนี้) จะมี
ควำมเด็ดขำด, สิ้ นสุด และมีผลสำ หรับกับทุกฝ่ ำย ในกรณี ที่มีควำมไม่สอดคล้องหรื อควำมขัดแย้งระหว่ำงข้อกำ หนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้และในโบรชั วร์
กำรตลำดหรื อสื่อส่ งเสริ มกำรขำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ งเสริ มกำรขำยข้อกำ หนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้จะมีผลบังคับเหนือกว่ำ
5.

These Terms and Conditions are governed by and interpreted in accordance with the laws of Belize. Any dispute or disagreement not
covered by these terms will be resolved by Anzo Cap in the manner it deems to be fairest to all concerned. That decision shall be final and
binding on all entrants.

ข้อกำ หนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้ อยู่ภำยใต้และตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศเบลีซ ข้อพิพำทหรื อควำมขัดแย้งใด ๆ ที่ไ ม่ไ ด้ครอบคลุมโดยข้อกำ หนดเห ล่ำ
นี้ จะได้รับกำรแก้ไขโดย Anzo Cap ในลักษณะที่เห็นว่ำเป็ นธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง กำรตัดสิ นใจนั้นจะถือเป็ นที่ส้ินสุดและมีผลผูกพันกับผูเ้ ข้ำร่ ว มทั้ง
หมด
Note: Both English and Thai versions of this agreement shall have equal validity. If there is any conflict or difference between the Thai version of the
agreement and its English version, the English version prevails.

ข้อตกลงทั้งฉบับภำษำอังกฤษและภำษำไทยจะมีผลบังคับใช้เท่ำกัน หำกมีข้อขัดแย้งหรื อควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อตกลงฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ
ข้อตกลงฉบับภำษำอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนื อกว่ำ
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