
Điều khoản và Điều kiện - Tiền thưởng tín dụng 50% 

 

M4Markets, sau đây được gọi là Công ty - mời các nhà giao dịch tham gia vào “Phần thưởng tín dụng 

50%” (“sau đây gọi là“ Khuyến mãi ”) tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. 

 

Khuyến mại dành cho tất cả các khách hàng không bao gồm tài khoản MAM/PAMM với điều kiện là 

họ đủ điều kiện tham gia Khuyến mại theo tiêu chí đủ điều kiện của Công ty như được nêu trong 

Thỏa thuận dịch vụ khách hàng và các điều khoản này. 

 

Để tham gia Chương trình khuyến mãi, những người tham gia phải hoàn thành các bước cần thiết để 

mở tài khoản với Công ty, sự thẩm định của khách hàng và biết các thủ tục khách hàng của bạn đã 

hoàn tất và tài khoản được kích hoạt. 

 

Các điều kiện của Khuyến mãi: 

 

Chỉ áp dụng cho các khách hàng đã được xác minh của M4Markets giao dịch trên nền tảng giao dịch 

MT4/ /MT5. 

 

Khách hàng Trung Quốc và Châu Âu không được tham gia chương trình khuyến mãi này. 

 

Chương trình khuyến mãi cung cấp cho mỗi khách hàng đã xác minh cơ hội kiếm được tới $10.000 

dưới dạng tiền thưởng tín dụng. Phần thưởng sẽ được trao dưới dạng tiền thưởng tín dụng 50% với 

mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng tích lũy có thể đạt 10.000 đô la ở cấp độ khách hàng và không được 

tính cho mỗi tài khoản giao dịch. Bất kỳ hành vi lạm dụng nào để có nhiều hồ sơ để có khuyến mại 

này đều được coi là Hành vi Lạm dụng Giao dịch. 

 

Khách hàng có thể có tối đa ba Tài khoản Tiền thưởng MT4/MT5 với điều kiện mỗi tài khoản là một 

loại tài khoản khác nhau (tức là một tài khoản tiền thưởng Tiêu chuẩn MT4/5, một tài khoản tiền 

thưởng Raw spreads MT4/MT5 và một Tài khoản tiền thưởng Premium MT4/MT5) và các yêu cầu về 

tiền gửi được đáp ứng. 

 

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mãi, Khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng 

buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng. 

 

Để tham gia cuộc thi, khách hàng mới sẽ cần hoàn thành biểu mẫu đăng ký của M4Markets, hoàn 

thành hồ sơ Kinh tế và tải lên các tài liệu được yêu cầu trong Cổng thông tin khách hàng để xác minh 

hồ sơ. Khi hồ sơ đã được phê duyệt, Khách hàng có thể điều hướng đến Cổng thông tin Khách hàng 



của họ, chọn “Mở Tài khoản Trực tiếp” trong tab Tài khoản và chọn loại Tài khoản Tiền thưởng 

MT4/MT5 mà họ ưa thích. Phần thưởng tín dụng 50% sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của họ 

sau lần gửi tiền đầu tiên. 

 

Các khách hàng hiện tại sẽ cần phải mở một Tài khoản Giao dịch Tiền thưởng MT4/MT5 mới trực 

tiếp từ Cổng Khách hàng của họ và thực hiện một khoản tiền gửi mới vào tài khoản mới hoặc chuyển 

các khoản tiền cần thiết từ một 

 

tài khoản hiện có. Phần thưởng tín dụng 50% sau đó sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của họ 

trong trường hợp gửi tiền mới. 

 

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc dừng hoặc bất kỳ hậu quả nào khác dẫn đến việc 

hủy bỏ và/hoặc loại bỏ Phần thưởng. 

 

Nếu vốn chủ sở hữu của bạn bằng với tín dụng thì tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Ví dụ: nếu 

khoản tiền gửi ban đầu của bạn là 1.000 đô la và tiền thưởng được trao là 500 đô la, nâng vốn chủ 

sở hữu tài khoản của bạn lên 1.500 đô la, mức dừng sẽ là 500 đô la nếu bạn thua. Do đó, bạn sẽ đạt 

được tiền thưởng ban đầu đã được ghi có vào tài khoản của bạn và tiền thưởng sẽ tự động bị xóa 

khỏi tài khoản của bạn. 

 

Số tiền gửi tối thiểu cho khuyến mãi là $50 và tiền thưởng tối đa được trao cho mỗi khách hàng sẽ là 

10000 USD / 10000 EUR / 10000 GBP / 1000000 JPY. 

 

Các khoản tiền nội bộ được chuyển giữa các Tài khoản giao dịch trong Công ty được coi là tiền rút, 

do đó tiền thưởng sẽ bị loại bỏ nếu số tiền được chuyển ra khỏi tài khoản Tiền thưởng tín dụng 50% 

từ số dư ban đầu đã được thưởng tương ứng. Đối với chuyển khoản nội bộ giữa các Tài khoản Tiền 

thưởng, hãy lưu ý rằng tiền thưởng sẽ được chuyển tương ứng dựa trên số tiền được chuyển. 

 

Tiền thưởng có thể rút được sau khi 1 lô FX / Kim loại đã được giao dịch. 

 

Khách hàng giao dịch trên Tài khoản Tiêu chuẩn sẽ có 2 đơn vị tiền tệ được khấu trừ từ tiền thưởng 

tín dụng và được cộng vào số dư của họ cho mỗi lô giao dịch. 

 

Khách hàng giao dịch trên Tài khoản Raw Spread và Tài khoản Premium sẽ có 1 đơn vị tiền tệ được 

khấu trừ từ phần thưởng tín dụng và được thêm vào số dư của họ cho mỗi lô được giao dịch 

 



Mỗi giao dịch cần được mở trong tối thiểu 3 phút để khách hàng đủ điều kiện nhận cập nhật tiền 

thưởng tín dụng 

 

Nếu Công ty nghi ngờ rằng một người tham gia đã lạm dụng các quy tắc của Chương trình khuyến 

mãi và / hoặc đã được xác định là đã thực hiện hành vi giao dịch lạm dụng theo bất kỳ cách nào, thì 

Công ty có quyền bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để loại trừ ngay lập tức người 

tham gia từ Chương trình khuyến mãi và thực hiện các hành động bổ sung tùy thuộc vào hành vi lạm 

dụng. 

 

Công ty sẽ có quyền (liệt kê không đầy đủ): 

 

a. từ chối, giữ lại hoặc rút từ người tham gia đó tiền thưởng tín dụng và bất kỳ khoản lợi nhuận nào 

được tạo ra từ hành vi giao dịch lạm dụng *. 

 

Công ty có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Khuyến mãi bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình 

hoặc chấm dứt Khuyến mãi này mà không cần thông báo trước. 

 

M4Markets là tên thương mại của Trinota Markets (Global) Limited, một công ty được Cơ quan Dịch 

vụ Tài chính Seychelles quy định là Đại lý Chứng khoán với số giấy phép SD035. 

 

Khuyến mãi chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên và có hiểu biết vững chắc về giao dịch FX 

và CFD. 

 

*Đối với mục đích của khoản 14.a ở trên, hành vi lạm dụng được coi là (liệt kê không đầy đủ): 

 

· Nhiều đăng ký từ cùng một địa chỉ IP 

 

· Các hoạt động giao dịch có thể được coi là gian lận, thao túng hoặc cố gắng thu lợi nhuận phi rủi ro 

 

· Khách hàng không đáp ứng các yêu cầu nhất định của Công ty liên quan đến Chương trình khuyến 

mãi trong thời hạn quy định được cung cấp trong thư từ với Công ty 

 

· Sự tham gia vào Chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba với đại diện là IB mà không có sự cho 

phép hoặc quyền hành động thích hợp 

 



· Giao dịch được mở hoặc đóng với độ trễ 


