قوانین مالی بروکر آرون گروپس
کمپانی آرون گروپس به نمایندگی از مشتری این اختیار را دارد که در هر زمان و بدون اطالع قبلی با
توجه به شرایط قوانین را تغییر داده و فقط در سایت خود آپدیت نماید و مشتری موظف است قوانین
به روز رسانی شده را در سایت مطالعه نماید.
نکته مهم:
ماده  )۱چنانچه کمپانی متوجه سواستفاده از آفرها و روشهای واریز و برداشت شود حق دارد حساب
مشتری را مسدود و ضرر و زیان خود را از حسابهای مشتری جبران نماید.
ماده  )۲مشتری متعهد است چنانچه اختاللی در خدمات بروکر از جمله واریز ،برداشت یا اکسچنج و
دیگر آفرها و خدمات مشاهده کرد بالفاصله پشتیبانی را در جریان بگذارد و در صورت سواستفاده از
باگ ،تخلف محسوب شده و قطعا برخورد خواهد شد.
قوانین واریز وجه
ماده  )۳مشتری متعهد است کل واریز و برداشت ها را فقط از حساب متعلق به خود انجام دهد و در
صورت تخلف کمپانی حق دارد حساب مشتری را مسدود نماید.
ماده  )۴پاداش واریز (کش بک) کش بک هدیه نقدی قابل برداشت به معامله گران بروکر است و هر
گونه استفاده غیر از معامالت تخلف است و بروکر این حق را برای خود محفوظ میدارد به هر اکانتی که
مشکوک به سواستفاده باشد کش بک پرداخت ننماید.
تبصره  -۱آخرین و اولین روز ماه میالدی به هیچ واریزی کشبک تعلق نمیگیرد.

تبصره  -۲چنانچه محرز شود معامله گری به قصد سواستفاده واریز و برداشت انجام داده است  ،ضرر و
زیان کمپانی کسر و فرد خاطی جریمه میشود و معامله گر با محرومیت مدت دار یا دائمی مواجه شده
و در صورت تکرار تخلفات اخراج مشتری را در پی خواهد داشت.
برخی از مواردی که تخلف محسوب میشود مثالهای زیر است و طبیعتا موارد دیگری نیز توسط بروکر
بررسی میشود (تبصره  ۳و ) ۴
تبصره  -۳مشتری متعهد است که کل مبلغ واریزی که بابت آن کش بک دریافت کرده است را در
حسابهای بدون اهرم وارد معامله کند (معامالت با اهرم حداقل  %۵۰واریزی باید وارد معامله شود) و
معامله با بخشی از واریزی یا عدم معامله شامل تبصره  ۲همین ماده خواهد شد.
تبصره  -۴مشتری مجاز است در هر زمان واریز و برداشت انجام دهد ولی کمپانی جهت جلوگیری از
سواستفاده از کش بک ها این اختیار را دارد مشتریانی که در طول  ۷۲ساعت اقدام به واریز و برداشت
و یا بلعکس مینمایند از کش بک محروم نموده و چنانچه معامله گر ابتدا اقدام به واریز نماید و سپس
درخواست وجه داشته باشد  ،پس از کسر کش بکها  ،الباقی مبلغ را به مشتری پرداخت نماید.
ماده  )۵حداقل واریز ریالی مبلغ  ۵۰۰هزار تومان و حداقل واریز دالری مبلغ  ۱۰دالر معادل ۲۰دالر
برای پلتفرمهای ارز دیجیتال یا بانکی است و در صورت واریز کمتر از مبلغ تعیین شده پس از کسر
 ٪۲.۵کارمزد ،وجه به حساب مشتری عودت داده خواهد شد؛ شایان ذکر است برای واریزی زیر  ۵دالر
و معادل ریالی آن و کمتر از  ۲۰دالر کریپتو هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.
تبصره  -۱واریز کریپتو باید معادل باالی  ۲۰دالر باشد که در غیر این صورت قابل ثبت نمیباشد و واریز
سوخت میشود و معامله گر نمیتواند با یک واریز دیگر حداقل واریز  ۲۰دالری را پوشش دهد ( .به طور
مثال  :انجام  ۲واریز  ۱۰دالری به منظور رعایت حداقل تعیین شده )

تبصره  -۲مشتریانی که کریپتو به قصد نگهداری و بدون اکسچنج در کیف پولشان باشد به شرطی که
از آفر و کش بک های مناسبتی استفاده نکرده باشند بعد از یک ماه علیرغم عدم معامله با وجه واریزی
میتوانند بدون کارمزد از طریق تتر برداشت نمایند.
تبصره  -۳مشتریانی که کریپتو یا مبلغی واریز کنند و درگیر معامله نکرده باشند و زودتر از یک ماه
درخواست وجه دهند فقط کش بک برگشت میخورد و درخواست پرداخت میشود.
ماده  )۶کمپانی آرون گروپس هیچ گونه شریک تجاری ندارد و سرویسدهندگان الکترونیکی و صرافی
ها صرفا به عنوان راهکارواریز وجه معرفی شدهاند ،بنابراین مشتری موظف است قبل ازواریز وجه از
امنیت ،اصالت و صحت عملکرد سرویس دهی پلتفرمواریزی اطمینان حاصل کند ،بعد ازواریز و تایید
پلتفرم مورد نظر ،بروکر آرون گروپس بین  ۳۰دقیقه تا  ۳روز کاری وجه را به حساب کیف پول مشتری
واریز خواهد کرد .منظور از پلتفرمها در این تبصره شامل صرافیها و تاپ چنج و کریپتوها و تمام
درگاههای واریز است.
قوانین برداشت وجه
ماده  )۷حداقل مبلغ برداشت وجه ریالی  ۵۰۰هزار تومان و حسابهای دالری  ۱۰دالر و کریپتو  ۲۰تتر
است.
تبصره  -۱در صورتی که مشتری درخواست تسویه حساب بدهد ،میتواند کمتر از حداقل مبلغ تعیین
شده موجودی خود را برداشت نماید مشروط بر اینکه موجودی ایشان کمتر از  ۱۰۰هزار تومان  ۵ ،دالر
و کریپتو کمتر از  ۱۰تتر نباشد .

ماده  )۸برداشت وجه از یکشنبه  ۹صبح تا پنجشنبه  ۱۷عصر یکسره و بدون تعطیلی در  ۲۴ساعت
شبانه روز باز است.
تبصره  -۱برداشت تتر و پرفکت مانی در تمام روزها رایگان است ولی برداشت از صرافی و پاییر فقط دو
درخواست روز یکشنبه و دوشنبه تا ساعت  ۱۷رایگان است و بقیه روزها کارمزد دارد که در سایت درج
شده است.
تبصره  -۲برداشت وجه در هر روز فقط یکبار امکان پذیر است.
تبصره  -۳برداشت از اتاقهای قدیمی مجموعه شامل  ۲%کارمزد است .و از اول آگوست  ۲۰۲۱هر ماه
 ٪۱۰هزینه نگهداری از وجوه کسر میشود.
تبصره  -۴درخواست وجه از صرافی فقط به شماره حساب معامله گر واریز میشود و پرداخت به شخص
ثالث امکان پذیر نمیباشد.
تبصره  -۵معامله گر متناسب با آخرین واریزی باید معامله انجام دهد در غیر صورت کش بک برگشت
میخورد.
تبصره  -۶برداشت از آرون بانک حداقل پس از یک ماه از آخرین واریزی ،بدون کارمزد است و قبل از
آن شامل  ٪۲.۵کارمزد است.
تبصره  -۷معاملهگرانی که معامله باز دارند برای برداشت وجه حداقل باید مارجین آنها به شرح ذیل
باید باشد.

اهرم تا  – ۵۰مارجین ٪۱۰۰
اهرم باالی  – ۵۰مارجین ٪۱۵۰
حساب نقدی مارجین ٪۱۰

ماده  )۹قوانین برداشت بدون معامله یا از پلتفرم جدید
مشتریان بروکر آرون گروپس جهت جلوگیری از پولشویی و رعایت قوانین بین المللی متعهد به رعایت
قوانین ذیل هستند.
تبصره  –۱سرمایه گذاران در آرون بانک نیز پس از آخرین واریزی حداقل یک ماه باید برای برداشت
وجه سپری شود در غیر اینصورت برداشت شامل  ٪۲.۵کارمزد خواهد بود.
تبصره  -۲مشتریان صندوق نیز باید کل وجوه واریزی را جهت خرید سهم استفاده کنند در غیر اینصورت
برداشت شامل  ٪۲.۵کارمزد خواهد شد.
تبصره  –۳معامله گران میبایست با توجه به مبلغ واریزی خود از هر پلتفرم درخواست وجه دهند در
غیر اینصورت شامل  ٪۲.۵کارمزد نیوپلتفرم خواهد شد .مثال  :شما ۱۰۰میلیون از صرافی واریز کرده و
 ۱۰۰میلیون یا معادل دالری آن از یک پلتفرم دیگر و  ۵۰میلیون سود کرده اید میبایست از هر پلتفرم
 ۱۲۵میلیون تومان برداشت نمایید.
تبصره  -۴برداشت وجه بدون معامله در بروکر آرون گروپس فقط با پرداخت  ٪۲.۵کارمزدهای نقل و
انتقال میسر است.

تبصره  -۵درخواست وجه بدون معامله بعد از کسر کارمزد فقط به همان حسابی که واریز شده است
عودت داده خواهد شد و امکان انتقال به حساب غیر یا پلتفرم دیگری وجود ندارد.
تبصره  -۶درخواست وجه از پلتفرم متفاوت از پلتفرم واریزی  ٪۲.۵کارمزد است.
ماده  ) ۱۰سقف برداشت
تبصره  -۱سقف برداشت وجه کریپتو روزی یکبار و تا سقف  ۵۰۰۰تتر است.
تبصره  –۲سقف برداشت برای بقیه ارزها (صرافی  -تاپ چنج – پاییر ) روزی یکبار و تا سقف ۷۰
میلیون تومان یا  ۲۰۰۰دالر است.
تبصره  -۳برداشت از طریق پرفکت مانی روزی یکبار و تا سقف  ۳۰۰۰دالر است .
ماده  )۱۱برداشت هدایا و جوایز
تبصره  -۱برداشت هدایا رایگان است و فقط کارمزد پلتفرم را پرداخت میکنند.
تبصره  -۲همکاران محترم  IBچنانچه معاملهای انجام نداده یا نیوپلتفرم باشند ،با  ٪۱کارمزد اضافه می
توانند وجه را برداشت کنند.
قوانین سرمایه گذاری
ماده  )۱۲صندوق سرمایه گذاری
تبصره  -۱قابلیت فروش سهم صندوق در هر زمان با کسر  ٪۲.۵امکان پذیر است.
تبصره  -۲در صورت فروش صندوق زودتر از سررسید سود تعلق نمیگیرد.

ماده  )۱۳انتقال داخلی مجموعه بدون کارمزد است.
تبصره  -۱انتقال از یک معامله گر به معامله گر دیگر نیم درصد کارمزد دارد.

