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Điều khoản & Điều kiện trong chương trình khuyến mãi Thưởng Nạp tiền của Forex4you 

Mô tả chung về khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền” 

“Thưởng Nạp tiền” là chương trình khuyến mãi của Forex4you, ở đó khách hàng có thể nhận được tiền 

thưởng tín dụng vào tài khoản giao dịch của họ. Với khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền”, bạn có thể giao dịch 

với khối lượng lớn hơn và nhận lại 17,5%* chênh lệch và hoa hồng trên tài khoản NDD. Sau khi doanh thu 

được tạo ra trên tài khoản của bạn bằng tiền thưởng tín dụng, bạn sẽ nhận được số tiền thưởng này vào 

số dư của mình. 

A. Tham gia khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền” 
1. Khách hàng của Forex4you đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể tham gia khuyến mãi “Thưởng 

Nạp tiền”: 
a. Các loại tài khoản hội đủ điều kiện: Cent, NDD Cent, Classic. 

2. Để tham gia khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền”, bạn phải chọn thưởng trong khi nạp tiền trong Khu 
vực Nhà giao dịch của mình. 

 

B. Điều khoản Chung 
1. “Thưởng Nạp tiền” là chương trình khuyến mãi liên tục và không giới hạn về thời gian. 
2. Bạn có thể có được “Thưởng Nạp tiền” với mỗi khoản nạp trên tài khoản giao dịch của mình. 
3. Trên mỗi tài khoản giao dịch không thể có trên 5 khoản “Thưởng Nạp tiền” được kích hoạt cùng 

một lúc. 
4. “Thưởng Nạp tiền” được nạp vào tài khoản giao dịch dưới dạng Tín dụng. 
5. Bạn không thể rút “Thưởng Nạp tiền” của mình cho tới khi bạn đáp ứng số tiền “Thưởng Nạp 

tiền” thông qua giao dịch thành công. 
6. MTP (Điểm giao dịch tối thiểu) được sử dụng cho chương trình khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền” 

cho mọi loại tài khoản. 
7. Tỷ lệ phần trăm từ chênh lệch và\hoặc doanh thu hoa hồng vào "Thưởng Nạp tiền" theo bảng 

dưới đây: 
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Điều kiện % từ chênh lệch\hoa hồng vào Thưởng Nạp tiền 

Khu vực Nhà giao dịch đã đăng ký mà không có 
mã Đối tác 

50% 

Khu vực Nhà giao dịch đã đăng ký theo mã Đối 
tác* 

17,5% 

*Điều kiện đặc biệt có thể được áp dụng 

8. Ngưng giao dịch Tín dụng được áp dụng đối với tài khoản giao dịch mà ở đó “Thưởng Nạp tiền” 
đã được kích hoạt. 

9. Ngưng giao dịch Tín dụng – bắt buộc đóng lệnh khi số dư tức thời trên tài khoản giao dịch bằng 
110% hoặc thấp hơn số tiền “Thưởng Nạp tiền”. 

10. Sau khi Credit StopOut được kích hoạt, “Thưởng Nạp tiền” sẽ tự động bị hủy. 
11. Mỗi khoản “Thưởng Nạp tiền” được kích hoạt trong khoảng thời gian không quá ba (3) tháng và 

số tiền “Thưởng Nạp tiền” phải được đáp ứng đầy đủ thông qua thu nhập (cộng chênh lệch/hoa 
hồng), nếu không “Thưởng Nạp tiền” sẽ tự động bị hủy. 

12. Nếu “Thưởng Nạp tiền” được kích hoạt trên tài khoản giao dịch, thì số tiền gấp đôi khoản 
“Thưởng Nạp tiền” sẽ bị chặn để chuyển và rút trên tài khoản Giao dịch của bạn. 

13. % tối đa của “Thưởng Nạp tiền” có thể có được, được xác định bằng đòn bẩy trong tài khoản 
giao dịch của bạn theo bảng dưới đây: 

Thưởng Nạp tiền 
5% -  25% 50% 100% 

Đòn bẩy 

1:10 – 1:500    

1:1000   
 

1:2000  
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C. Cách thức hoạt động của chương trình thưởng 
 
Bằng cách nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn trong Khu vực Nhà giao dịch, bạn sẽ có thể 
chọn % khoản “Thưởng Nạp tiền”. Thưởng Nạp tiền sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của 
bạn dưới dạng tín dụng. 
Ví dụ: Bạn nạp 1.000 USD vào tài khoản của mình và chọn thưởng 25%. Số dư tức thời của bạn sẽ 
là 1.250 USD, tín dụng sẽ là 250 USD, nhưng số dư của bạn vẫn là 1.000 USD. 

Bạn sẽ giao dịch như bình thường trên tài khoản giao dịch của mình tạo thành doanh thu giao 
dịch. Đối với mỗi giao dịch vượt qua điều kiện MTP, bạn sẽ nhận được một phần chênh lệch vào 
khoản “Thưởng Nạp tiền” của mình. 
Ví dụ: Bạn mở giao dịch trên cặp tỷ giá EURUSD (Tài khoản Classic (Cổ điển)) với giá trị là 1 Lô. 
Tổng chênh lệch cho giá trị này là 20 USD, vì vậy 20 * 0,175 = 3,5 USD sẽ vào khoản “Thưởng Nạp 

tiền” của bạn. 

Sau khi phần doanh thu giao dịch đạt 100% số tiền “Thưởng Nạp tiền” (trong ví dụ của chúng tôi 
là 250 USD), tiền thực sẽ được tự động ghi có vào số dư giao dịch của bạn. 

1. Nếu bạn có trên một khoản “Thưởng Nạp tiền” được kích hoạt, thì tất cả doanh thu giao dịch 
được áp dụng cho “Thưởng Nạp tiền” đầu tiên cho tới khi nó đạt số tiền của khoản “Thưởng Nạp 
tiền”, sau đó nó được sử dụng cho Thưởng Nạp tiền tiếp theo. 

2. Bạn có thể kiểm tra trạng thái “Thưởng Nạp tiền” của mình bất cứ lúc nào trong Khu vực Nhà 
giao dịch. 
 

D. Thông tin bổ sung 
1. Các mã sau đây có thể xuất hiện trong tài khoản giao dịch của bạn trên phần mềm đầu cuối hoặc 

trong sao kê của bạn:  

Ghi chú Ý nghĩa 

Thưởng Tín dụng N % Vào Thưởng N% đã được ghi có (hoạt động tín dụng) 

Thưởng Tín dụng N % Ra Thưởng N% đã được sử dụng (hoạt động tín dụng) 

Thưởng Ghi nợ N % Vào Biên lai cho thưởng N% đã sử dụng (hoạt động số dư) 

Thưởng Tín dụng N % Đã hết 
hạn 

Thưởng N% đã hết hạn khi các điều khoản không được đáp ứng (hoạt 
động tín dụng) 

Thưởng Tín dụng N% Đã hủy Thưởng N% đã bị hủy vì tiền đã bị rút ra 
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Ngưng giao dịch Tín dụng 
Buộc đóng lệnh vì tiền trong tài khoản bằng hoặc ít hơn 110% tiền 

thưởng tín dụng. 

 
 

E. Bảo lưu quyền và loại khỏi chương trình “Thưởng Nạp tiền” 
1. Forex4you có quyền theo quyết định hợp lý của mình để:  

a. Từ chối tham gia khuyến mãi “Thưởng Nạp tiền” đối với bất kỳ khách hàng nào. 
b. Hủy “Thưởng Nạp tiền” và từ chối tham gia thêm chương trình khuyến mãi “Thưởng Nạp 

tiền”  đối với bất kỳ khách hàng nào. 
2. Forex4you có quyền, hoàn toàn theo quyết định hợp lý của mình, ngừng chương trình khuyến mãi 

“Thưởng Nạp tiền” mà không cần bất kỳ thông báo trước nào. 
3. Forex4you có quyền thay thế, sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi “Thưởng Nạp 

tiền” hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chương trình, bất kỳ lúc nào. Forex4you không bắt buộc phải 
cảnh báo khách hàng về những thay đổi trong “Thưởng Nạp tiền”. Khách hàng có nghĩa vụ tuân 
thủ mọi quy tắc và điều kiện của chương trình “Thưởng Nạp tiền”, cũng như theo dõi các thay đổi 
của chúng. 

4. Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định hợp lý của Công ty, về bất kỳ hình thức chênh 
lệch, lạm dụng, gian lận, thao túng hoặc chênh lệch tiền hoàn lại nào sẽ vô hiệu hóa tất cả giao 
dịch được thực hiện và/hoặc lãi hoặc lỗ trong tài khoản giao dịch đó. 

5. Trang Điều khoản & Điều kiện này đã được chuẩn bị bằng các ngôn ngữ khác nhau, và mặc dù tất 
cả các phiên bản đều được coi là xác thực và chính xác, nhưng trong trường hợp có bất kỳ tranh 
chấp và cách giải quyết cho các tranh chấp đó, phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là bản chính cho 
mục đích pháp lý và sẽ được ưu tiên hơn mọi phiên bản khác. 
 

F. Cảnh báo về rủi ro 
1. Giao dịch Forex tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn 

hiểu đầy đủ bản Thông báo Rủi ro của chúng tôi. 
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