
 

 

 

 

Điều khoản và điều kiện - Giới thiệu bạn bè 

 

M4Markets, sau đây được gọi là Công ty, trân trọng đem đến cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia 

vào Chương trình khuyến mãi “Giới thiệu bạn bè” ("sau đây gọi là" Chương trình khuyến mãi") tuân 

theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. 

 

Chương trình khuyến mãi này dành cho khách hàng trực tiếp giao dịch trên tài khoản MT4/MT5 

M4Markets khi họ đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi theo tiêu chí của Công ty như 

được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ Khách hàng và các điều khoản tại đây. 

 

Để tham gia Chương trình khuyến mãi, người tham gia cần thực hiện xong các bước cần thiết để mở 

tài khoản với Công ty, hoàn thành thẩm định khách hàng, KYC và kích hoạt tài khoản của mình. 

 

Các bước giới thiệu bạn bè: 

 

·                 Đăng ký tài khoản thực, hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình nếu bạn đã có tài khoản 

·                  Chuyển đến phần 'Giới thiệu bạn bè' trong Khu vực khách hàng của bạn 

·                  Liên kết giới thiệu của bạn sẽ được tạo tự động, hoặc bạn có thể tạo liên kết của riêng 

mình 

·                  Chia sẻ liên kết qua email hoặc phương tiện truyền thông xã hội 

·                  Bạn có thể thấy danh sách những người bạn được giới thiệu trong phần Khu vực khách 

hàng của bạn 

 

 

Các điều kiện của Chương trình khuyến mãi: 

 

1.    Chỉ áp dụng cho các khách hàng đã xác thực và giao dịch trên tài khoản MT4/MT5 của 

M4Markets. 

2.    Áp dụng cho tất cả các Khách hàng trực tiếp. Những khách hàng là IB hoặc được IB giới thiệu sẽ 

không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này. 



3.    Khi tham gia Chương trình khuyến mãi, khách hàng có cơ hội kiếm được $5 cho mỗi lot giao dịch 

FX & Kim loại mà một người bạn được giới thiệu thực hiện thành công trên Tài khoản Standard, 

$2,60 cho mỗi lot giao dịch FX & Kim loại mà một người bạn được giới thiệu thực hiện thành công 

trên Tài khoản Raw Spread, và $2 cho mỗi lot giao dịch FX & Kim loại mà một người bạn được giới 

thiệu thực hiện thành công trên Tài khoản Premium. Không có bất kỳ giới hạn nào đối với số lượng 

khách hàng được giới thiệu hoặc đối với số tiền người giới thiệu có thể kiếm được. 

4.     Bất kỳ hành vi lạm dụng nào nhằm tạo ra nhiều tài khoản để giành khuyến mãi được coi là Hành 

vi lạm dụng giao dịch. 

5.     Khuyến mãi có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 11 năm 2021 đến ngày 1 tháng 4 

năm 2022. M4Markets có quyền gia hạn thời gian theo quyết định của riêng Công ty. 

6.     Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mãi, Khách hàng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý 

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

7.             Để tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng mới được giới thiệu 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 thực hồ sơ của mình. Khi hồ sơ đã được duyệt, Khách hàng 

có thể chuyển đến Khu vực khách hàng của họ và bắt đầu giới thiệu. 

8.     Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc chấm dứt hoặc bất kỳ hậu quả nào khác dẫn 

đến hủy bỏ và/hoặc xoá bỏ tiền thưởng. 

9.     Khách hàng không thể tự giới thiệu chính mình. 

10. Tiền thưởng sẽ được trả vào Ví của Khách hàng và có thể được chuyển vào tài khoản giao dịch 

của Khách hàng. Một phần tiền thưởng có thể quy đổi ra tiền mặt, và tiền thưởng không thể chuyển 

nhượng cho bất kỳ chủ tài khoản nào khác. 

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

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

Công ty có quyền loại trừ người tham gia khỏi Chương trình khuyến mãi ngay lập tức và thực hiện 

các hành động xử lý, tùy thuộc vào hành vi lạm dụng, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của 

mình. 

12. Khuyến mãi không áp dụng cho khách hàng Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Sudan, Syria và Bắc Triều Tiên. 

13. Mỗi khách hàng chỉ có thể giới thiệu cho cùng một người bạn một lần duy nhất, bất kể người bạn 

này đã mở bao nhiêu tài khoản giao dịch. 

14. Công ty sẽ có quyền (bao gồm nhưng không giới hạn): 

a.   từ chối, giữ lại hoặc rút lại tiền thưởng và bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ hành vi lạm 

dụng giao dịch* của người tham gia. 

15.     Công ty có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào và theo quyết 

định riêng của mình hoặc chấm dứt Chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước. 

16.      M4Markets là tên thương mại của Trinota Markets (Global) Limited, một Công ty môi giới 

chứng khoán được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles với số giấy phép SD035. 

17. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên và có kiến thức vững 

chắc về giao dịch FX và CFD. 



18. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng trong diễn giải các Điều khoản áp dụng ở 

trên, tranh chấp hoặc bất đồng diễn giải đó sẽ được giải quyết một cách thiện chí nhằm đạt được 

một giải pháp công bằng và bình đẳng. Quyết định được đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng và có giá 

trị ràng buộc. 

19. Không có nội dung nào trong Chương trình này tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại 

lý, nhượng quyền, đại diện bán hàng hoặc lao động nào giữa Người giới thiệu, Người được giới thiệu 

và M4Markets. 

20. Tiếng Anh - ngôn ngữ dùng để dịch tài liệu này, sẽ là ngôn ngữ ràng buộc trong trường hợp xảy ra 

bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai ngôn ngữ. 

 

 

* Hành vi lạm dụng bao gồm nhưng không giới hạn: 

·        Nhiều lượt 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 kiếm lợi nhuận 

không 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 Công ty quy định 

·        Tham gia vào Chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba thay mặt cho IB mà không có sự cho 

phép hoặc uỷ quyền thích hợp 

·       Có độ trễ khi vào và thoát lệnh 

·      Sử dụng chiến thuật phòng ngừa rủi ro đối với một vị thế mở trong vòng chưa đầy 2 phút 

 


