
УГОДА ПРО НАРАХУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БОНУСУ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) 
«HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED» 
 
Компанія «Hamilton Investments Group Limited», адреса First Floor, First St. Vincent Bank 
Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (далі — «Компанія»), 
розміщує цю Угоду про нарахування і використання бонусів, що є публічним 
договором-офертою (пропозицією) для Клієнтів. 
 
1. Предмет Угоди 
 
1.1. Компанія нараховує, а Клієнт приймає для поповнення свого торгового рахунку, 
відкритого в Компанії, бонус у вигляді грошових коштів на умовах, передбачених цією 
Угодою. 
 
2. Право на отримання та оплату бонуса 
 
2.1. Для отримання бонуса новий Клієнт повинен відкрити в Компанії торговий рахунок і 
внести на нього кошти через Особистий кабінет на сайті https://my.hamilton.club/. 
2.2. Бонус може також сплачуватись всім існуючим Клієнтам Компанії при поповненні 
рахунку новими коштами. 
 
3. Зняття і використання бонуса 
 
3.1. Будь-які внутрішні перерахування коштів між власними рахунками Клієнта не 
вважаються поповненням рахунку новими коштами для мети цієї Бонусної пропозиції, 
отже в цьому випадку Клієнт не отримує право на отримання бонуса. 
3.2. При невиконанні умов п. 3.3 цієї Угоди, при отриманні заявок Клієнтів на виведення 
коштів або на перерахування коштів на внутрішні рахунки, бонус анулюється, і його 
сума вираховується з торгового рахунку Клієнта. 
3.3. Для зняття бонуса Клієнт повинен виконати умови за кількістю закритих лотів після 
отримання бонуса на торговий рахунок. Необхідна кількість закритих лотів для кожного 
бонуса відображено у виписці по рахунку торгового терміналу MetaTrader. 
3.4. Клієнт може зняти бонус з рахунка тільки після досягнення всієї суми необхідних 
закритих лотів, а це означає, що часткового завершення/погашення/оплати суми 
бонуса не передбачено. 
3.5. Для того щоб вивести бонусну суму, Клієнту необхідно закрити певну кількість 
лотів після отримання суми бонуса на свій рахунок протягом певного періоду часу, який 
буде вказано у відповідній бонусній пропозиції, прийнятій Клієнтом. Необхідна кількість 
закритих лотів для кожного бонуса зазначено в історії рахунку торгового терміналу 
MetaTrader і/або в Особистому кабінеті — https://my.hamilton.club і/або на сайті 
http://www.hamilton.club. 
3.6. Якщо необхідна кількість закритих лотів не досягається після закінчення певного 
періоду часу, термін дії бонуса автоматично закінчується і він видаляється з торгового 
рахунку Клієнта. 
3.7. Бонус не може передаватися іншому Клієнту. 
 



4. Пояснення  
 
4.1. Компанія залишає за собою всі права видозмінювати і/або переробляти, і/або 
замінювати, і/або анулювати, і/або видаляти, і/або призупиняти, і/або припиняти дію 
цієї Бонусної Угоди, а також будь-якої або всіх умов і положень в будь-який момент на 
свій розсуд і без попереднього повідомлення. Вся інформація щодо зміни умов, заміни, 
анулювання цієї угоди або окремих її частин розміщується на сайті 
https://my.hamilton.club і/або на сайті http://www.hamilton.club. 
4.2. Компанія залишає за собою право на свій повний розсуд відкликати будь-який 
бонус, якщо Клієнт не виконав будь-які з цих умов і положень, або якщо Клієнт 
спробував скористатися бонусом в порушення правил, або діяв недобросовісно по 
відношенню до Компанії. 
4.3. Грошові кошти, зараховані Компанією в якості бонусів на торговий рахунок Клієнта, 
не є власністю Клієнта до моменту виконання ним умов, передбачених на сайті 
https://my.hamilton.club/  і/або на сайті http: //www.hamilton. club/. 
4.4. При невиконанні умов щодо бонусів і при зниженні коштів на торговому рахунку 
клієнта до величини суми бонусів, Компанія має право без повідомлення повністю або 
частково ліквідувати відкриті позиції на торговому рахунку Клієнта.  
 
5. Визнання і підтвердження 
 
5.1. Всі ці умови і положення Бонусної пропозиції є суттєвими та обов'язковими і 
створюють правові наслідки, тому, вносячи кошти на торговий рахунок за цією 
пропозицією, Клієнт підтверджує, що він прочитав, зрозумів і безумовно приймає і 
погоджується виконувати умови і положення Бонусної пропозиції та/або будь-які 
додаткові спеціальні умови, що стосуються конкретного бонуса (в залежності від 
конкретних обставин), які можна знайти на сайті Компанії https://my.hamilton.club/  і/або 
на сайті http://www.hamilton.club/. 
 
6. Юрисдикція 
 
6.1. Всі ці умови і положення Бонусної пропозиції регулюються законодавством країни 
реєстрації Компанії. 
 
7. Інші умови і заключні положення 
 
7.1. Адреса сайту в мережі Інтернет, що використовується для розміщення інформації, 
передбаченої цією Угодою: https://my.hamilton.club/ і / або на сайті 
http://www.hamilton.club/. 
7.2. Згода Клієнта з умовами цієї Угоди в Особистому кабінеті клієнта підтверджується 
натисканням кнопки «Прийняти». Бонус вважається зарахованим на торговий рахунок 
Клієнта тільки після його відображення у виписці за рахунком торгового терміналу 
MetaTrader і/або в Особистому кабінеті клієнта на сайті https://my.hamilton.club/  і/або на 
сайті http://www.hamilton.club/.  
7.3 Ця Угода вступає в силу з моменту надходження бонусних коштів на торговий 
рахунок Клієнта. 



7.4 Ця Угода складена в єдиному екземплярі і розміщена Компанією на сайті 
https://my.hamilton.club/  і/або на сайті http://www.hamilton.club/ як публічна оферта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


