REFERANS PROGRAMI
Referans verdiğiniz uygun kullanıcılar işlem yaptıkça sizde bonus coinler kazanın.
Katılım Koşulları:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Referans programı yeni kullanıcı hesaplarını kapsamaktadır.
Yeni kurulacak hesap kayıt işlemi sırasında Referans veren kişinin "UID code" numarası ile kayıt olmalıdır.
Referans programına dahil olabilmek için "My Assets (varlık toplamı)" tutarınızın min. 10 usdt olması
gerekmektedir.
Referans ile kayıt olan kullanıcı, Parex uygulaması içerisinde bulunan DART GAME oyununa katılıp ödül
kazanması durumunda, kazanılan ödülün %75’i kazanana, %20’si Burn cüzdanına ve %5’i referans veren
kullanıcıya aktarılır.
UID kodu ile kayıt olan her kullanıcı, kayıt tarihi itibari ile 90 gün boyunca tüm işlem çiftlerinde %50 komisyon
indirimi kazanır.
Referans veren kullanıcı, referans verdiği kullanıcı alım/satım işlemi yaptığı takdirde 365 gün boyunca tüm işlem
çiftlerinde %50 komisyon indirimi kazanır.
Referans alan kullanıcının tüm alım/satım işlemlerinde ödemiş olduğu komisyon oranının %50 si referans veren
kullanıcıya aktarılır. Kesilen komisyonlar hangi işlem çiftine (BTC - USDT - TRX - PRX - DXC) ait ise o coin cinsinden hak
kazanılır.
Komisyon ödülleri anlık olarak kullanıcı panelinden takip edilebilir. utc23:59'da hesaplara aktarılır.
Komisyon indirim programına dahil olarak extra komisyon indirimleri kazanabilirsiniz.

KOMİSYON İNDİRİM PROGRAMI
Parex borsası de diğer tüm kripto para borsalarında olduğu gibi alım/satım işlemlerinden belirli oranlarda işlem
komisyonu almaktadır. Bu oranlar işlem komisyon oran tablosunda belirtilmektedir. Parex sadık kullanıcıları için
geliştirdiği algoritma ile belirli yüzdelerde komisyon indirim fırsatı tanımıştır.
•

•
•

İşlem komisyon indiriminden faydalanmak için "My Assets (varlık toplamı)” alınmaktadır.
o My Assets = 10 $
→ 10% komisyon indirimi
o My Assets = 100 $
→ 25% komisyon indirimi
o My Assets = 1.000 $ → 50% komisyon indirimi
Komisyon indirim oranı hesaplaması bir önceki günün ortalama Assets miktarı alınarak hesaplanır. (Her saat my
assets kısmı snapshot olarak kayıt edilir ve gün sonunda 24 de bölünür)
Referans veren olarak extra komisyon indirimleri kazanabilirsiniz.

