
M4Markets là tên giao dịch của Trinota Markets (Global) Limited, một công ty được Cơ quan Dịch vụ Tài 
chính Seychelles quản lý với tư cách là Sàn giao dịch chứng khoán với số giấy phép SD035. 

   Khuyến Mãi Giáng Sinh 2022 

 

Các điều khoản và điều kiện 

Khuyến Mãi Giáng Sinh 2022 

M4Markets mời các nhà giao dịch tham gia Chương trình khuyến mãi “Giáng sinh 2022” tuân 
theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này (“Điều khoản và điều kiện”). 

Thời gian khuyến mãi: 

Khuyến mãi áp dụng từ Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022 00:00 GMT+2 và Thứ Sáu, ngày 31 
tháng 12 năm 2022 23:59 GMT+2 (“Thời gian Khuyến mãi”). 

Đủ điều kiện:  

1. Khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng (hiện tại hoặc mới) (không bao gồm tài khoản 
MAM/PAMM), miễn là họ đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi tuân theo tiêu chí đủ điều kiện của 
M4Market như được nêu trong Thỏa thuận dịch vụ khách hàng và các Điều khoản này và Điều 
kiện. 

Sự tham gia: 

1. Khách hàng mới nên hoàn tất quy trình đăng ký, xác minh và kích hoạt tài khoản giao dịch 
Trực tiếp của họ và gửi tiền tối thiểu 100 đô la chỉ trong Thời gian khuyến mãi. 

2. Bất kỳ khách hàng hiện tại nào muốn tham gia Khuyến mãi này phải đăng nhập vào khu vực 
khách hàng của họ và mở tài khoản Tiêu chuẩn, Raw Spreads hoặc Premium mới và thực hiện 
một khoản tiền gửi mới tối thiểu là 100 đô la trong Thời gian khuyến mãi. 

Các điều khoản và điều kiện 

1. Khuyến mãi dành cho các khách hàng đã được xác minh giao dịch trên tài khoản MT4/MT5. 
2. Khuyến mãi được giới hạn một lần cho mỗi khách hàng. Khách hàng có nhiều hơn một 

mục sẽ bị loại. 
3. Các khách hàng hiện tại chưa nạp tiền vào tài khoản của họ đủ điều kiện tham gia Khuyến 

mãi này và nên nạp 100 đô la vào tài khoản của họ trong Thời gian khuyến mãi để tham gia 
Khuyến mãi. Mọi khoản tiền khả dụng trong tài khoản của khách hàng hiện tại hoặc khách 
hàng mới đã được gửi trước ngày 5 tháng 12 năm 2022 sẽ không được tính vào số tiền tối 
thiểu bắt buộc để tham gia Khuyến mãi. 

4. 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. 

5. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải sai các Điều khoản áp dụng ở 
trên, tranh chấp hoặc diễn giải sai đó sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí. 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
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6. Chương trình khuyến mãi không dành cho cư dân EEA và một số khu vực tài phán khác như 
Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Sudan, Syria và Bắc Triều Tiên, v.v. 

Chi tiết khuyến mãi: 

7. Chương trình khuyến mãi được chia thành 4 chương trình khuyến mãi nhỏ. 
a. Tuần 1 của Khuyến mãi diễn ra từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 và chương trình 

này sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội kiếm tiền hoàn lại cho mỗi lô họ giao dịch trên 
FX, Kim loại và Năng lượng.  

i. Khách hàng sẽ nhận được $1 tiền hoàn lại cho mỗi lot họ giao dịch. 
ii. Tiền hoàn lại sẽ được tính vào cuối tuần và sẽ được thêm vào ví của Khách 

hàng. 
b. Tuần 2 của Khuyến mãi diễn ra từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 và nó sẽ 

mang đến cho khách hàng cơ hội kiếm được 100% Tiền thưởng tín dụng. 
i. Mỗi khách hàng có thể nhận được tới 10.000 đô la tiền thưởng tín dụng. 

c. Tuần 3 của Khuyến mãi diễn ra từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 và sẽ mang 
đến cho khách hàng cơ hội nâng cấp lên Raw Spreads hoặc Tài khoản Premium với 
mức giảm giá 50% từ khoản tiền gửi tối thiểu cần thiết để mở tài khoản cụ thể đã chọn. 
Do đó, khách hàng có thể nâng cấp lên tài khoản Raw Spread chỉ với 250USD (từ 
500USD) và đối với Tài khoản Premium chỉ từ 5.000USD (10.000USD) trong các khung 
thời gian cụ thể được chỉ định trong phần này. 

d. Tuần 4 của Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 
12 và nó sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội tham gia rút thăm may mắn và giành 
giải thưởng với tổng trị giá $5000. 

i. Giải thưởng có thể được đổi lấy giải thưởng tiền mặt sẽ được ghi có vào tài 
khoản khách hàng tương ứng của những người chiến thắng rút thăm. Để được 
tham gia chương trình rút thăm này, khách hàng phải có tối thiểu 2 lô giao 
dịch trong Thời Gian Khuyến Mãi. 

Quyền của M4Markets  

1) M4Markets có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ và chấm dứt 
Khuyến mãi hoặc bất kỳ điều khoản nào của Khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không 
cần thông báo trước và M4Markets có quyền (danh sách không đầy đủ): từ chối, giữ lại 
hoặc rút khỏi khách hàng Khuyến mãi và bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ hành 
vi giao dịch lạm dụng hoặc các hành vi khác. 

i. từ chối, giữ lại hoặc thu hồi từ khách hàng Khuyến mãi và bất kỳ lợi nhuận nào được 
tạo ra từ hành vi giao dịch lạm dụng hoặc lạm dụng khác 
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Hành vi lạm dụng được xem xét (danh sách không đầy đủ): 

i. đăng ký nhiều lần từ cùng một địa chỉ IP, nhiều hồ sơ, tham gia các Chương trình 
khuyến mãi của bên thứ ba thay mặt cho khách hàng mà không có sự cho phép 
thích hợp; 

ii. các hoạt động giao dịch có thể được 3oil à gian lận, thao túng hoặc cố gắng thu 
lợi nhuận phi rủi ro, các giao dịch được thực hiện hoặc thoát ra có độ trễ, mở và 
đóng giao dịch dưới hai (2) phút. 

2) Nếu M4Markets nghi ngờ rằng khách hàng đã lạm dụng các quy tắc của Khuyến mãi này 
và/hoặc được xác định là đã tham gia vào hành vi giao dịch lạm dụng dưới bất kỳ hình 
thức nào, thì M4Markets có quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để 
ngay lập tức loại trừ khách hàng khỏi danh sách Quảng cáo và thực hiện các hành động 
bổ sung tùy thuộc vào việc lạm dụng. Điều này áp dụng cho các trường hợp khách hàng 
không đáp ứng các yêu cầu nhất định trong thời hạn quy định theo yêu cầu của 
M4Markets liên quan đến Khuyến mãi. 

3) M4Markets sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào của việc sửa 
đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ Khuyến mãi. 

Điều khoản khác 

Các khách hàng đăng ký tham gia Chương trình khuyến mãi này thừa nhận và tuyên bố rằng 
họ hoàn toàn hiểu rằng giao dịch CFD là các sản phẩm tài chính phức tạp và sử dụng đòn bẩy, 
có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy và điều đó không phù hợp với tất cả các nhà đầu 
tư. Khách hàng nên xem xét liệu họ có hiểu cách thức hoạt động của CFD và có đủ khả năng 
chấp nhận rủi ro mất tiền hay không. 


