
 
 

 

Điều khoản và Điều kiện – Chương trình Phần thưởng dành cho Đối tác giới thiệu 

năm 2021 

 

M4Markets, sau đây được gọi là Công ty mời các Đối tác giới thiệu tham gia “IB Luxury 

Promo” (sau đây gọi là "Khuyến mãi") tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài 

liệu này. 

 

Khuyến mãi dành cho tất cả Đối tác giới thiệu hiện tại và mới, không bao gồm tài khoản 

MAM/PAMM, với điều kiện là họ đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi theo tiêu chí đủ điều kiện 

của Công ty như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng và những điều khoản này.  

 

Để tham gia Khuyến mãi, người tham gia phải hoàn thành các bước cần thiết để mở tài 

khoản Đối tác giới thiệu. 

 

Bằng việc yêu cầu tham gia Chương trình, khách hàng được coi là đã đồng ý bị ràng buộc 

bởi các điều khoản và điều kiện này cũng như Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng của Công ty. 

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ 

Khách hàng và Khuyến mãi, Khuyến mãi sẽ thay thế. 

 

Các điều kiện của Khuyến mãi: 

1. Chỉ áp dụng cho các Đối tác giới thiệu đã được xác minh. 

2. Để tham gia khuyến mãi, Đối tác giới thiệu cần đáp ứng các yêu cầu của cả ba tiêu 

chí trong mỗi cấp (x số lượng khách hàng + x số lô giao dịch + x tổng số tiền nạp). 

3. Đối với các Đối tác giới thiệu hiện tại, khách hàng hiện tại, số lô và tiền nạp sẽ không 

được tính. Chỉ những khách hàng, tiền nạp và số lô được thực hiện sau ngày bắt 

đầu khuyến mãi mới được tính. 

4. Lô sẽ chỉ được tính cho FX, Vàng và Bạc. 

5. Phần thưởng và tiêu chí cho mỗi cấp như sau:  
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Số hiệu Giải thưởng Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 

Đồng Số hiệu phần thưởng: 4. 

PlayStation 5 hoặc tương 

đương với 700 USD 

Tổng Tiền 

nạp Ròng là 

25.000  

250 Tổng Lô chẵn đã 

Giao dịch 

5 Khách hàng 

mới đã Nạp tiền 

Bạc Số hiệu phần thưởng: 3. 

Iphone 12 hoặc tương 

đương với 1000 USD 

Tổng Tiền 

nạp Ròng là 

50.000  

500 Tổng Lô chẵn đã 

Giao dịch 

15 Khách hàng 

mới đã Nạp tiền 

Vàng Số hiệu phần thưởng: 2. 

Apple MacBook hoặc 

tương đương với 2000 

USD 

Tổng Tiền 

nạp Ròng là 

125.000  

1250 Tổng Lô chẵn đã 

Giao dịch 

25 Khách hàng 

mới đã Nạp tiền 

Bạch 

kim 

Số hiệu phần thưởng: 1. 

Đồng hồ Rolex hoặc 

tương đương với 7000 

USD 

Tổng Tiền 

nạp Ròng là 

250.000  

2500 Tổng Lô chẵn đã 

Giao dịch 

35 Khách hàng 

mới đã Nạp tiền 

 

a. Mỗi IB chỉ có quyền giành được một phần thưởng. 

b. Mỗi IB đảm bảo phần thưởng của mỗi cấp mà mình đã đạt được cho đến khi đạt 

được cấp tiếp theo.  

 

Ví dụ 1: Nếu một IB đã đạt được tổng số tiền nạp ròng là 32.000, và cũng đã hoàn thành 

tiêu chí 2 và 3, người đó có thể nhận giải Đồng. Nếu IB đạt 32.000 và không hoàn thành cả 

hai tiêu chí 2 & 3 thì anh ta không đủ điều kiện để nhận phần thưởng.  

Ví dụ 2:  Nếu một IB đã đạt được tổng số tiền nạp ròng là 130.000, và cũng đã hoàn thành 

tiêu chí 2 và 3, người đó có thể nhận giải 2.  

c. Người thắng cuộc có quyền lựa chọn phần thưởng hoặc số tiền mặt tương đương 

và hoàn toàn có thể rút được và sẽ được ghi có vào tài khoản IB. 

d. Người thắng cuộc chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế hiện hành hoặc các 

khoản phí khác liên quan đến việc nhận hoặc sử dụng giải thưởng. 

e. Người thắng cuộc không được chuyển nhượng Giải thưởng cho bất kỳ ai khác. 

f. Người thắng cuộc đồng ý cung cấp tên, ảnh cá nhân và một cuộc phỏng vấn ngắn 

sẽ được công bố trên website của chúng tôi và các phương tiện truyền thông khác 

trước khi nhận giải. 

 

Bảng điều khiển và Điểm thi 

● IB có thể kiểm tra điểm thi của họ bất cứ lúc nào thông qua Khu vực IB của họ từ 

bảng điều khiển cuộc thi trong thẻ MENU IB. 

● 3 cột sẽ hiển thị “Tổng số Tiền nạp”, “Tổng khối lượng (lô)” và “Tổng số Đăng ký Đã 

nạp tiền”.  



 
 

 

● Bạn sẽ không thể nhận phần thưởng cho đến khi cuộc thi kết thúc. 

●  Khi cuộc thi kết thúc, bạn đảm bảo phần thưởng đã đáp ứng các tiêu chí được yêu 

cầu, vì vậy, ví dụ: nếu bạn đạt 57.000 Tổng số Tiền nạp Ròng, 670 Tổng số Lô chẵn 

được giao dịch và 20 Khách hàng đã nạp tiền Mới, bạn sẽ nhận được giải Bạc vì 

bạn vượt quá tiêu chí của giải Bạc nhưng bạn không đạt được tiêu chí của giải 

Vàng. 

● Bảng điều khiển được cập nhật tự động.  

 

Thông tin Chung 

1. Thời gian Ghi danh và Giao dịch: Khuyến mãi áp dụng từ ngày 29/6/2021 đến ngày 

31/12/2021. 

2. Tất cả Người thắng cuộc sẽ được liên hệ muộn nhất vào ngày 14/01/2022 qua điện 

thoại hoặc email. 

3. Trong trường hợp Người thắng cuộc không phản hồi thông tin liên hệ của 

M4Markets trong vòng 1 tuần, họ sẽ bị loại. 

4. Người thắng cuộc sẽ được công bố trong vòng 1 tháng kể từ khi Khuyến mãi kết 

thúc. 

5. Tất cả các IB sẽ tự động tham gia khuyến mãi. 

6. M4Markets có quyền gia hạn khoảng thời gian theo quyết định của riêng mình với 

khoảng thời gian mới được cung cấp bởi M4Markets. Bất kỳ đăng ký nào được thực 

hiện trước hoặc sau thời gian khuyến mãi, sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ 

phần thưởng nào. 

7. Khuyến mãi dành cho tất cả IB mới & hiện tại đang hoạt động trong suốt Thời gian 

diễn ra Cuộc thi. 

8. Khối lượng giao dịch được tính toán dựa trên các giao dịch đã đóng được thực hiện 

với các cặp tỷ giá và kim loại trong khi CFD trên Chỉ số Chứng khoán, Dầu và trái 

phiếu bị loại trừ. (chỉ FX, vàng & bạc) 

9. Khối lượng giao dịch được tính cho các giao dịch chẵn đã hoàn thành (mở và đóng) 

được thực hiện trong Thời gian diễn ra Cuộc thi, bắt đầu từ ngày Khách hàng mới 

được đăng ký theo IB. 

10. * Giao dịch ‘chẵn’ thể hiện việc mở và đóng 1 vị thế lô tiêu chuẩn và nó được tính là 

1 lô tiêu chuẩn của khối lượng giao dịch, dẫn đến 1 Điểm thi. 

11. Bằng việc tham gia Khuyến mãi, IB xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc 

bởi những Điều khoản và Điều kiện này cũng như  Thỏa thuận IB và/hoặc Thỏa 

thuận Dịch vụ Khách hàng. 

12. Nếu Công ty nghi ngờ rằng IB hoặc khách hàng (cả hai đều được gọi là người tham 

gia) đã lạm dụng các quy tắc của 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 có toàn quyền quyết định loại trừ ngay lập tức người tham gia khỏi 

Khuyến mãi và thực hiện các hành động bổ sung tùy thuộc vào hành vi lạm dụng. 

13. Công ty sẽ có quyền (danh sách không đầy đủ): 

a. từ chối, giữ lại hoặc rút từ người tham gia đó các khoản phí được tạo ra 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. 

https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf
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14. M4Markets là tên giao dịch của Trinota Markets (Global) Limited, một công ty được 

quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles với giấy phép Đại lý Chứng khoán 

số 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. 

15. Ngôn ngữ của Điều khoản và Điều kiện hiện tại là tiếng Anh. M4Markets có thể cung 

cấp Điều khoản và Điều kiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh. Bản 

dịch của Điều khoản và Điều kiện chỉ dành cho mục đích thông tin và không có giá trị 

ràng buộc pháp lý. 

16. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và bản dịch của Điều 

khoản và Điều kiện, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản điều chỉnh và được ưu tiên áp 

dụng. 

 

*Đối với khoản 13.a ở trên, hành vi lạm dụng được coi là (liệt kê không đầy đủ): 

a) nhiều đăng ký từ cùng một địa chỉ IP 

b) các hoạt động giao dịch có thể được coi là gian lận, thao túng hoặc cố gắng thu lợi 

nhuận mà không có rủi ro 

c) khách hàng không đáp ứng các yêu cầu nhất định của Công ty liên quan đến Khuyến 

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

d) việc các bên thứ ba tham gia Khuyến mãi nhân danh IB mà không có sự cho phép 

hoặc quyền hành động thích đáng 

e) tham gia hoặc thoát các giao dịch một cách ngấm ngầm 

f) tự bảo hiểm một vị thế mở trong chưa đầy 2 phút  

  

  

 


