
 

Điều khoản & Điều kiện của Cuộc thi Giao dịch 
 
A. Tham gia “Cuộc thi Giao dịch”  

1. Khách hàng của Forex4you đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể tham gia  “Cuộc thi 
Giao dịch” 

a. Tài khoản Hội đủ điều kiện: Cent, NDD Cent, Classic, Pro STP; 
b. Quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam; 
c. Phòng giao dịch phải được xác minh; 
d. Vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch phải ít nhất 50 USD. 

2. Loại tài khoản không thể tham gia vào  “Cuộc thi Giao dịch” : 
a. Share4you Follower. 

3. Để tham gia  “Cuộc thi Giao dịch”  khách hàng phải nhấp vào nút  “Đăng ký”. 
4. Vui lòng lưu ý rằng mỗi tài khoản giao dịch (đáp ứng các tiêu chí trên) có thể được đăng 

ký riêng rẽ tham gia  “Cuộc thi Giao dịch” . 
 

B. Điều khoản Chung 
1. “Cuộc thi Giao dịch”  là khuyến mãi của Forex4you, ở đó khách hàng cần tối đa hóa 

khả năng sinh lời của mình trong khoảng thời gian có hạn, để giành giải thưởng bằng 
tiền mặt. 

2. Thời gian của  “Cuộc thi Giao dịch”  là liên tục ra và không giới hạn về thời gian. 
3. “Cuộc thi Giao dịch”  bắt đầu vào ngày đầu tiên hàng tháng. 
4. Thời gian của "Cuộc thi giao dịch" sẽ kéo dài một tháng. 
5. Chức năng đăng ký cho vòng tiếp theo của "Cuộc thi giao dịch" có sẵn trong mỗi tài 

khoản. 
6. Người chiến thắng trong  “Cuộc thi Giao dịch”  sẽ được xác định theo Tỷ lệ phần trăm 

lợi nhuận tối đa trong Vòng giao dịch. 
7. Khả năng sinh lời tính theo Phần trăm sẽ được tính bằng công thức: (d-b-c+e)/(b+c) 

*100 trong đó: 
b - Vốn chủ sở hữu sẽ được trừ đi phần tín dụng của khách khi bắt đầu vòng thi giao 
dịch; 
c - Tổng số tiền gửi và chuyển khoản được thực hiện trong vòng thi Giao dịch; 
d - Vốn chủ sở hữu khi kết thúc vòng giao dịch sẽ trừ đi khoản tín dụng; 
e - Tổng số tiền rút và giao dịch được thực hiện trong vòng thi Giao dịch. 

8. Tất cả thông tin thực tế về khuyến mãi  “Cuộc thi Giao dịch”  có thể được tìm thấy trong 
Khu vực Nhà giao dịch, cụ thể trong phần  “Cuộc thi Giao dịch” . 

9. Xếp hạng của  “Cuộc thi Giao dịch”  trong Khu vực Nhà giao dịch được cập nhật sau mỗi 
10 phút. 
 

 
 
 

Tel: +44 207 193 9932 | Email: info@forex4you.com | Web: www.forex4you.com 
 

mailto:info@forex4you.com
http://www.forex4you.com/


 

 
Ví dụ 
 

Khách hàng  Vốn chủ 
sở hữu 

Tiền thưởng 
tín dụng 

Kết quả giao 
dịch 

Nạp tiền / 
Chuyển khoản 

Rút tiền / 
Chuyển khoản 

Lợi nhuận 

Khách hàng 
#1 

500  170  230  10  50  33.33% 

Khách hàng 
#2 

240  0  160  70  5  30.64% 

 
Ví dụ về việc tính toán sẽ được dựa trên công thức ở trên: 
 
 
Khách hàng số 1  – ((900-170) - (670-170) -10+50) / ((670-170) +10) * 100% = 33.33%  
Khách hàng số 2  – ((400-0) - (240-0) - 70+5) / ((240-0) +70) * 100% = 30.64% 
 
Khách hàng số 1sẽ xếp hạng chung cao hơn trong khuyến mãi  “Cuộc thi Giao dịch” . 
 
C. Giải thưởng và trao thưởng 

1. 30 khách hàng dẫn đầu trong  “Cuộc thi Giao dịch”  sẽ được trao thưởng bằng tiền mặt 
theo bảng phân phối giải thưởng: 
 

Vị trí 
Giải 
thưởng 
(USD) 

  Vị trí 
Giải 
thưởng 
(USD) 

  Vị trí 
Giải 
thưởng 
(USD) 

1  400     11  115     21  65 

2  250     12  110     22  60 

3  200     13  105     23  55 

4  150     14  100     24  50 

5  145     15  95     25  45 

6  140     16  90     26  40 

7  135     17  85     27  35 

8  130     18  80     28  30 
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9  125     19  75     29  25 

10  120     20  70     30  20 

 
2. Giải thưởng tiền sẽ được tài trợ / chuyển vào số tài khoản giao dịch chiến thắng của 

“Cuộc thi Giao dịch”  trong vòng 5 ngày sau khi công bố kết quả. 
3. Tất cả người tham gia sẽ được thông báo qua email rằng vòng thi của  “Cuộc thi Giao 

dịch”  đã kết thúc. 
4. Các tài khoản giao dịch có khả năng sinh lời bằng không (0) hoặc dưới không (<0) và 

không có hoạt động giao dịch nào sẽ được hiển thị trong phần xếp hạng nhưng bằng 
màu xám. 

5. Vào cuối vòng thi nếu hai hoặc nhiều tài khoản giao dịch nằm trong 30 vị trí hàng đầu, 
thì tài khoản có xếp hạng cao hơn sẽ được chọn và các tài khoản khác sẽ bị xóa khỏi 
top 30. 

6. Giải thưởng bằng tiền sẽ chỉ được chuyển cho những người thắng cuộc có Khả năng 
sinh lời dương. 

7. Sau khi kết thúc vòng thi, tất cả người chiến thắng sẽ được kiểm tra để không vi phạm 
các điều kiện của "Cuộc thi giao dịch" và / hoặc Forex4you. 

8. Vui lòng lưu ý, nếu bạn đang sử dụng tài khoản nhà giao dịch hàng đầu trong  “Cuộc thi 
Giao dịch” , giải thưởng bằng tiền mặt có thể ảnh hưởng đến số liệu thống kê nhà giao 
dịch hàng đầu tại Share4you của bạn. 

 
D. Bảo lưu quyền và không hội đủ điều kiện 

1. Forex4you có quyền theo quyết định hợp lý của mình, để: 
a. Từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào trong khuyến mãi  “Cuộc thi 

Giao dịch” 
b. Loại bất kỳ người tham gia nào trong  “Cuộc thi Giao dịch”  vi phạm hoặc lạm 

dụng điều khoản sử dụng các dịch vụ của Công ty. 
2. Forex4you có quyền, theo quyết định hợp lý của mình, ngừng chương trình khuyến mãi 

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

thi Giao dịch”  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  “Cuộc thi Giao 
dịch” . Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy tắc và điều kiện của chương trình 
“Cuộc thi Giao dịch” , 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, 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 
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sẽ được coi là bản chính cho mục đích pháp lý và sẽ được ưu tiên hơn những phiên 
bản khác. 

 
E. 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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