
 

 

 مالی بروکر آرون گروپس نیقوان

 

وجه با ت یرا دارد که در هر زمان و بدون اطالع قبل اریاخت نیا یاز مشتر یندگیآرون گروپس به نما یکمپان

سانی روزربه نیموظف است قوان یو مشتر دینما تیخود آپد تیو فقط در سا داده رییرا تغ نیقوان طیبه شرا

 .دیمطالعه نما تیشده را در سا

 

های واریز و برداشت شود حق دارد حساب مشتری چنانچه کمپانی متوجه سوءاستفاده از آفرها و روش (۱ماده 

 .های مشتری جبران نمایدرا مسدود و ضرر و زیان خود را از حساب

مشتری متعهد است چنانچه اختاللی در خدمات بروکر ازجمله واریز، برداشت یا اکسچنج و دیگر ( ۲ماده 

ف از باگ، تخل سوءاستفادهآفرها و خدمات مشاهده کرد بالفاصله پشتیبانی را در جریان بگذارد و در صورت 

 محسوب شده و قطعاً برخورد خواهد شد.

 

 یز وجهوار نیقوان

ها را فقط از حساب متعلق به خود انجام دهد و در صورت کل واریز و برداشتمتعهد است  یمشتر( ۳ ماده

 تخلف کمپانی حق دارد حساب مشتری را مسدود نماید.

 

 بک )مختص زمانی که آفر آن وجود دارد( قوانین کش

هرگونه  گران بروکر است وبرداشت به معاملهپاداش واریز )کش بک( کش بک هدیه نقدی قابل (۴ماده 

دارد به هر اکانتی که مشکوک استفاده غیر از معامالت تخلف است و بروکر این حق را برای خود محفوظ می

 به سوءاستفاده باشد کش بک پرداخت ننماید.

 . گیردتعلق نمی آخرین و اولین روز ماه میالدی به هیچ واریزی کش بک -۱تبصره 

قصد سوءاستفاده واریز و برداشت انجام داده است، ضرر و زیان گری بهچنانچه محرز شود معامله -۲تبصره 



 

دار یا دائمی مواجه شده و در صورت گر با محرومیت مدتشود و معاملهکمپانی کسر و فرد خاطی جریمه می

 تکرار تخلفات اخراج مشتری را در پی خواهد داشت.

های زیر است و طبیعتاً موارد دیگری نیز توسط بروکر بررسی شود مثالمی برخی از مواردی که تخلف محسوب

 (۴و  ۳شود )تبصره می

های مشتری متعهد است که کل مبلغ واریزی که بابت آن کش بک دریافت کرده است را در حساب -۳تبصره 

شود( و معامله با بخشی از  باید وارد معامله واریزی %۵۰بدون اهرم وارد معامله کند )معامالت با اهرم حداقل 

 همین ماده خواهد شد. ۲واریزی یا عدم معامله شامل تبصره 

و زیراعت  عراق از طریق صرافین و هزار توما ۵۰۰مبلغ  تومانی از طریق صرافیواریز  مبلغ قلاحد (۵ دهما

و برای پلتفرم  دالر ۲۰مبلغ  های دالریدیگر پلتفرم زیوار مبلغ حداقلاست. همچنین  دالر ۵۰مبلغ بانک 

 .است تتر ۲۰معادل حداقل مبلغ  تالیجیارز د یهاپلتفرم یبراو  دالر ۲۰تومانی نیز معادل  چنجتاپ

عودت  یوجه به حساب مشترکارمزد،  ٪۳پس از کسر  شده نییکمتر از مبلغ تع زیوار در صورت -۱تبصره 

 دالر کریپتو ۲۰ معادل معادل ریالی آن و کمتر ازدالر و  ۵ذکر است برای واریزی زیر ؛ شایانداده خواهد شد

 هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

، واریزی قابل های دیجیتال و پرفکت مانیزهای اراز پلتفرمدر صورت عدم رعایت حداقل واریز  -۲تبصره 

ر به طو)را پوشش دهد.  تواند با یک واریز دیگر حداقل واریزگر نمیشود و معاملهسوخت میثبت نیست و 

 (شده تعیینمبلغ منظور رعایت حداقل به تتری ۱۰واریز  ۲مثال: انجام 

صرفاً  هایو صراف یکیالکترون دهندگانسیندارد و سرو یتجار کیگونه شرآرون گروپس هیچ یکمپان (۶ماده 

 اصالت و ت،یموظف است قبل از واریز وجه از امن یمشتر نیاند، بنابراشده یعنوان راهکار واریز وجه معرفبه

 وکر پلتفرم موردنظر، بر دییتأحاصل کند، بعد از واریز و  نانیدهی پلتفرم واریزی اطمصحت عملکرد سرویس

خواهد کرد.  زیوار یپول مشتر فیوجه را به حساب ک یروز کار ۳تا  قهیدق ۳۰ نیآرون گروپس ب

 زیوار یهاو تمام درگاه کریپتوهاو  چنجتاپو  هایتبصره شامل صراف نیها در امنظور از پلتفرم

 .است

 وجه برداشت نیقوان

 بقیه  و  چنجتاپدالر از  ۲۰از صرافی و معادل  هزار تومان 500 یالیحداقل مبلغ برداشت وجه ر (۷ ماده

 تتر است. 20و کریپتو دالر  20  هاروش



 

 شده نییتع حداقل مبلغ کمتر از تواندیحساب بدهد، مدرخواست تسویه یکه مشتردرصورتی -۱ تبصره

و کریپتو  دالر ۵، هزار تومان ۲۰۰کمتر از  مشروط بر اینکه موجودی ایشان موجودی خود را برداشت نماید

 نباشد. تتر ۱۰کمتر از 

بعد از  یهادرخواست و است ۱8الی  ۱۰ساعت کاری واحد مالی از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت  (۸ ماده

 .شودیماین ساعت به اولین روز کاری موکول 

، هادر تمامی روزهای هفته، از همه پلتفرم روزساعت شبانه ۲۴برداشت وجه یکسره و بدون تعطیلی در پنل  

 است. باز

 پذیر است.امکان باریکبرداشت وجه در هر روز فقط  -۱تبصره 

 ٪۱۰هر ماه  ۲۰۲۱از اول آگوست  کارمزد است؛ و %۲مجموعه شامل  یمیقد یهابرداشت از اتاق -۲ تبصره

 شود.هزینه نگهداری از وجوه کسر می

شود و پرداخت به شخص ثالث گر واریز میمعامله حسابشمارهفقط به  بانکیدرخواست وجه  -۳تبصره 

 پذیر نیست.امکان

 دیبابه شرح ذیل ها آن نیمارج دیبرداشت وجه حداقل با یدارند برا« معامله باز»که  یگرانمعامله -۴تبصره 

 .باشد

 ٪۱۰۰مارجین  – ۵۰اهرم تا 

 ٪۱۵۰مارجین  – ۵۰اهرم باالی 

 ٪۱۰حساب نقدی مارجین 

 

 ( قوانین برداشت بدون معامله۹ماده 

وانین ق المللی متعهد به رعایتشویی و رعایت قوانین بینمشتریان بروکر آرون گروپس جهت جلوگیری از پول

 ذیل هستند.

در آرون بانک نیز پس از آخرین واریزی حداقل یک ماه باید برای برداشت وجه  گذاریسرمایه –۱تبصره 

 خواهد بود. مازاد بر کارمزد روزانه پلتفرم کارمزد ٪۳سپری شود در غیر این صورت برداشت شامل 

اده کنند در غیر این صورت مشتریان صندوق نیز باید کل وجوه واریزی را جهت خرید سهم استف -۲تبصره 

 خواهد شد. مازاد بر کارمزد روزانه پلتفرم کارمزد ٪۳شامل برداشت، 



 

این درصد از وجه واریزی خود را درگیر معامله نماید، در غیر  ۲۰بایست حداقل گر میمعامله -۳تبصره 

 .استمازاد بر کارمزد روزانه پلتفرم  وانتقالنقلد کارمز ٪۳شامل ، برداشت، صورت

 .ستیقانون ن نیو شامل ا شودیمربوطه اعمال م نیبانک و صندوق طبق قوان ،آفرها: نکته

ساعت   ۷۲تا  نیمتفاوت است و طبق قوان روزشبانهدر ساعات  طیپرداخت وجه با توجه به شرانکته: 

 بارمصرفکی یهاپول فیاز ک یطیشرا چیلذا تحت ه، شود زیبه حساب شما وار تأخیرممکن است با 

 ایو  ناقص ایشده  یپول منقض فیدر قبال ک یتعهد چیهچون مجموعه  د؛یینفرمااستفاده  یو موقت

 اشتباه ندارد. نیچبالک

 سقف برداشت (۱۰ ماده

 .تتر است ۵۰۰۰ و تا سقف باریکسقف برداشت وجه کریپتو روزی  -۱ تبصره

میلیون  ۷۰ و تا سقف باریکروزی  (پاییر – چنجتاپ -سقف برداشت برای بقیه ارزها )صرافی  –۲تبصره 

 است. دالر ۲۰۰۰تومان یا 

 دالر است. ۳۰۰۰و تا سقف  باریکبرداشت از طریق پرفکت مانی روزی  -۳تبصره 

 زیو جوا ایبرداشت هدا (۱۱ ماده

 است.پلتفرم  روزانه کارمزد شامل فقط برداشت برداشت هدایا رایگان است و -۱تبصره 

شامل قوانین نوترید نخواهند  باشند،داشته  IBبرداشت مستقیم از ولت  چنانچه IB همکاران محترم -۲ تبصره

به حساب معامالتی یا ولت دیگر منتقل شود، قوانین معامالتی برای  IBچنانچه وجه موجود در ولت  شد.

 برداشت اعمال خواهد شد.

 گذاریسرمایه نیقوان

 گذاریسرمایه صندوق (۱۲ماده 

 .پذیر استامکان ٪۳ در هر زمان با کسرفروش سهم صندوق  تیقابل -۱تبصره 

 .گیردسود تعلق نمی دیدر صورت فروش صندوق زودتر از سررس -۲ تبصره

 بدون کارمزد است. مشتری یهاحساببین  انتقال داخلی( ۱۳ماده 

 با حداقل مبلغ درصد کارمزد مین دارای گرید کالینت حساب به کالینت کحساب یانتقال از  -۱تبصره 

 .استدالر  ۱ کارمزد


