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INTRODUCTION

GIỚI THIỆU

FXTM 1 is running the Deposit Booster Terms &
Conditions (hereinafter referred to as the “Deposit
Booster”) and invites the Clients of FXTM to
participate. By participating in this Deposit Booster
Terms and Conditions (hereinafter “T&C’s”), you agree
to be bound by the Terms and Conditions herein as
these are set out below.

FXTM1 đang triển khai Điều khoản & Điều kiện Ưu
đãi Nạp tiền (sau đây gọi là “Ưu đãi Nạp tiền”) và
kính mời Khách hàng của FXTM tham gia. Bằng
việc tham gia Điều khoản & Điều kiện Ưu đãi Nạp
tiền này (sau đây gọi là “ĐKĐK”), bạn đồng ý chịu
ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được
nêu dưới đây.

1.

1.

INTERPRETATION OF TERMS

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1.1.
In these T&Cs, the following words shall have
the following meaning:

1.1.
Trong ĐKĐK này, những từ ngữ sau đây
sẽ mang ý nghĩa là:

“Account” shall mean a trading account
designated by the Client in MyFXTM.

“Tài khoản” là tài khoản giao dịch được
chỉ định bởi Khách hàng trong MyFXTM.

“Active Period” shall mean a 14 (Fourteen)
consecutive calendar days’ period which starts to run
from the day of the first deposit made by the Client
during the Promotion period in the Account or Wallet.

“Thời hạn Có hiệu lực” là khoảng thời gian 14
(Mười bốn) ngày liên tiếp trên lịch tính từ ngày
Khách hàng nạp tiền lần đầu trong Thời hạn Ưu đãi
trong Tài khoản hoặc Ví.

“Client” shall mean a registered and approved client
of FXTM. Clients introduced to FXTM by Introducing
Partners of FXTM Partners, cannot participate in this
Promotion.

“Khách hàng” là khách hàng đã đăng ký và được
FXTM phê duyệt. Khách hàng được giới thiệu tham
gia FXTM thông qua Đối tác Giới thiệu của FXTM
Partners không thể tham gia Chương trình Ưu đãi
này.

“Confirmed Level Period” shall mean the period
where the Client’s Current Level is reviewed and
changed if required. It equals 14 (Fourteen) calendar
days for the current T&Cs and starts at the time of the
first and subsequent deposit made by the Client after
the acceptance of the current T&Cs. It is further
understood that, every-time the Client’s Current Level
is upgraded or downgraded such action shall restart
this period.

“Thời hạn Xác nhận Cấp độ” là thời hạn mà Cấp
độ Hiện tại của Khách hàng được xem xét và thay
đổi nếu cần thiết. Thời hạn này kéo dài 14 (Mười
bốn) ngày theo lịch đối với ĐKĐK hiện hành và bắt
đầu tại thời điểm nạp tiền lần đầu và lần nạp tiền
tiếp theo mà Khách hàng thực hiện sau khi chấp
nhận ĐKĐK hiện hành. Điều này cần được hiểu
thêm rằng mỗi khi Cấp độ Hiện tại của Khách hàng
được nâng cấp hoặc hạ cấp, sự kiện đó sẽ khởi
động lại giai đoạn này.

“Current Level” shall mean the level the
Client currently has in accordance with the Table below
and the current T&Cs and for which the Client will get
rebates.

“Cấp độ Hiện tại” là cấp độ mà Khách
hàng hiện đang sở hữu theo Bảng dưới đây và các
ĐKĐK hiện hành mà theo đó Khách hàng sẽ được
hoàn tiền.

“Level” shall mean the Rebate which the Client is
eligible to receive as per the applicable Level(s) in the
Table below herein. It is further understood that the
Rebate shall be provided in the form of cash-back to
the Client’s Wallet and will be available either for
withdrawal or can be used for trading purposes.

“Cấp độ” là mức Hoàn tiền mà Khách hàng đủ
điều kiện nhận theo (các) Cấp độ áp dụng trong
Bảng dưới đây. Điều này cần được hiểu thêm rằng
Hoàn tiền sẽ được cung cấp dưới dạng khoản tiền
hoàn trả vào Ví của Khách hàng và có thể dùng để
rút tiền hoặc sử dụng cho mục đích giao dịch.

“Minimum Activation Deposit” shall mean the
minimum deposit that Client needs to deposit to start
receiving rebate per traded Lots.

“Tiền nạp Kích hoạt Tối thiểu” là khoản tiền nạp
tối thiểu mà Khách hàng cần nạp để bắt đầu được
hoàn tiền trên mỗi Lô giao dịch.
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“Lots Calculation Period” shall mean Monday 00.01
to Friday 24.003.

“Thời hạn Tính toán Số lô” là 00:01 thứ Hai đến
24:00 thứ Sáu3.

“Promotion period” shall mean the period from 17th of
May 2019 until 31st of July 2019.

“Thời hạn khuyến mãi” có nghĩa là thời hạn từ
ngày 17/05/2019 đến ngày 31/07/2019.

“Wallet” shall mean a Client’s digital wallet opened at
MyFXTM that allows Client to manage his/her Trading
Accounts.

“Ví” là ví kỹ thuật số của Khách hàng được mở tại
MyFXTM cho phép Khách hàng quản lý Tài khoản
giao dịch của mình.

2.

2.

ELIGIBILITY CRITERIA

2.1.
The FXTM Deposit Booster T&C’s are
applicable to the Clients of FXTM who are registered
and approved and who during the Promotion period:

3.

TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

2.1.
ĐKĐK Ưu đãi Nạp tiền của FXTM có thể
áp dụng cho Khách hàng của FXTM đã đăng ký và
được phê duyệt và trong Thời hạn Ưu đãi:

a)

Run an Account (meaning, not a “demo”
account) with FXTM as per the
requirements of FXTM2, and subject to the
present T&Cs;

a)

Sử dụng một Tài khoản (không phải tài
khoản “demo”) tại FXTM theo các yêu
cầu của FXTM3 và tuân thủ ĐKĐK hiện
hành;

b)

Read and accept these T&Cs;

b)

Đọc và đồng ý với các ĐKĐK này;

c)

Make deposit(s) following (b) above.

c)

Nạp tiền theo khoản (b) ở trên.

TRADING TERMS

3.

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

3.1.
These T&Cs are applicable to all CFDs
(excluding CFDs on shares), Forex, precious metals
and commodity futures.

3.1.
Các ĐKĐK này áp dụng với mọi CFD
(ngoại trừ CFD cổ phiếu), Ngoại hối, kim loại quý
và hàng hóa tương lai.

3.2.
The T&Cs are applicable to the following
accounts only: Standard MT4/MT5, CENT and ECN
ZERO MT4/MT5 Accounts.

3.2.
Các ĐKĐK này chỉ áp dụng với các tài
khoản sau: Các tài khoản MT4/MT5 Tiêu chuẩn,
CENT và ECN ZERO MT4/MT5.

3.3.
Only positions that were opened and closed
during the Promotion period, provided that they were
opened for more than 5 minutes, will be eligible in
accordance with the current T&Cs.

3.3.
Chỉ các vị trí đã được mở và đóng trong
Thời hạn Ưu đãi, miễn là chúng được mở trong
hơn 5 phút, mới đủ điều kiện theo ĐKĐK hiện hành.

4.

4.

SPECIFIC PROMOTION TERMS

CÁC ĐIỀU KHOẢN ƯU ĐÃI CỤ THỂ

4.1.
The Client by accepting these T&Cs shall be
eligible to receive a rebate (hereinafter referred to as
the “Rebate”) in accordance with these T&Cs. Rebate
shall be calculated in accordance with the Client’s
Current Level in combination with the volume traded by
the Client in the Account within the Active period.

4.1.
Bằng việc đồng ý với các ĐKĐK này,
Khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền hoàn
trả (sau đây gọi là “Hoàn tiền”) theo ĐKĐK này.
Hoàn tiền sẽ được tính toán theo Cấp độ Hiện tại
của Khách hàng kết hợp với khối lượng giao dịch
của Khách hàng trong Tài khoản trong Thời hạn Có
hiệu lựu.

4.2.
It is further understood and accepted by the
Client that:

4.2.
rằng:

2

2

Khách hàng cần hiểu thêm và chấp nhận

Thông tin đăng tại trang web của FXTM (tại địa chỉ
www.forextime.com).
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a)

Transfers of funds between accounts are
not considered as deposits for the
purposes of the Deposit(s) calculation;

a)

Chuyển tiền giữa các tài khoản không
được coi là nạp tiền trong phạm vi tính
toán (các) khoản Tiền nạp;

b)

Deposit shall be made as one transaction
and will not sum up with other deposits
made;

b)

Nạp tiền sẽ được tiến hành như một
giao dịch và sẽ không được tính gộp
với các lần nạp tiền khác;

c)

The Levels below are based on the
Deposit(s) made within the Promotion
period.

c)

Các Cấp độ dưới đây dựa trên (các)
lần Nạp tiền trong Thời hạn Ưu đãi.

Countries

Level 1

Level 2

Level 3

Quốc gia

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

China, Hong Kong, Macao, Taiwan

$5,000 –
9,999.99

$10,000 –
14,999.99

$15,000+

Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Đài Loan
ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO,
BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC, CHAD, COMOROS, CONGO,
COTE DIVOIRE, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA,
ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA,
GUINEA-BISSAU, GUYANA, KENYA, LESOTHO,
LIBERIA,
MADAGASCAR,
MALAWI,
MALI,
MOZAMBIQUE,
NAMIBIA,
NIGER,
NIGERIA,
REUNION, RWANDA, SAO TOME AND PRINCIPE,
SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMALIA, SOUTH
AFRICA, SWAZILAND, THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF THE CONGO, TOGO, UGANDA, WESTERN
SAHARA, ZAMBIA, ZIMBABWE

$350 – 699.99

$700 – 999.99

$500 – 999.99

$1,000 –
1499.99

$1,500+

$3

$5

$8

$1000+

ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO,
BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CỘNG HÒA
TRUNG PHI, CHAD, COMOROS, CONGO, COTE
DIVOIRE, GUINEA XÍCH ĐẠO, ERITREA, ETHIOPIA,
GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEABISSAU, GUYANA, KENYA, LESOTHO, LIBERIA,
MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MOZAMBIQUE,
NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, ĐẢO REUNION,
RWANDA, SAO TOME VÀ PRINCIPE, SENEGAL,
SIERRA LEONE, SOMALIA, NAM PHI, SWAZILAND,
CỘNG HÒA DÂN CHỦ CONGO, TOGO, UGANDA, TÂY
SAHARA, ZAMBIA, ZIMBABWE
All other countries
Tất cả các quốc gia khác

Rebate per lot
Hoàn tiền trên mỗi lô
4.3.

Confirmed Level Period Requirements:

4.3.

Yêu cầu Thời hạn Xác nhận Cấp độ:

Clients Current Level shall be reviewed and
consequently upgraded at the end of the Confirmed
Level Period.

Cấp độ Hiện tại của Khách hàng sẽ được đánh giá
và sau đó được nâng cấp vào cuối Thời hạn Xác
nhận Cấp độ.

Deposits will be counted in assigned trading account
currency. Recalculation in the trading account currency
will be done at the deposit moment.

Tiền nạp sẽ được tính bằng đồng tiền sử dụng
trong tài khoản giao dịch được chỉ định. Việc tính
toán lại đồng tiền sử dụng trong tài khoản giao dịch
sẽ được thực hiện tại thời điểm nạp tiền.
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4.4.
Clients may change Level when they make a
subsequent Deposit. In these cases, it is understood
that they automatically fulfil the Minimum Activation
Deposit for the Confirmed Level Period. When such
deposit is made by the Client, FXTM, shall proceed with
new Level.

4.4.
Khách hàng có thể thay đổi Cấp độ khi họ
nạp tiền lần tiếp theo. Trong những trường hợp
này, khách hàng có thể hiểu rằng họ đã tự động
thỏa mãn điều kiện Tiền nạp Kích hoạt Tối thiểu
trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ đó. Khi khách
hàng nạp khoản tiền đó, FXTM sẽ tiến hành trên
Cấp độ mới.

If during the Confirmed Level Period, the Client
deposited an amount equivalent to or above the
Minimum Activation Deposit for the higher Level, Level
of the Client will be upgraded immediately and
Confirmed Level Period will be renewed for the
consecutive 14 (Fourteen) calendar days.

Nếu trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ, Khách hàng
đã nạp một số tiền tương đương hoặc cao hơn
khoản Tiền nạp Kích hoạt Tối thiểu của Cấp độ cao
hơn, Cấp độ của Khách hàng sẽ được nâng ngay
lập tức và Thời hạn Xác nhận Cấp độ sẽ được gia
hạn thêm 14 (Mười bốn) ngày liên tiếp theo lịch.

If during the Confirmed Level Period, the Client
deposited an amount equivalent to or above the
Minimum Activation Deposit for the lower Level, the
new Confirmed Level Period will start immediately after
the deposit is made but Level of the Client will be
downgraded after the previous Confirmed Level Period
ends.

Nếu trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ, Khách hàng
đã nạp một số tiền tương đương hoặc cao hơn
Tiền nạp Kích hoạt Tối thiểu của Cấp độ thấp hơn,
Thời hạn Xác nhận Cấp độ mới sẽ bắt đầu ngay
sau khi nạp tiền nhưng Cấp độ của Khách hàng sẽ
bị hạ sau khi Thời hạn Xác nhận Cấp độ trước đó
kết thúc.

4.5.
Subject to the volume traded by the Client in
the Account during Confirmed Level Period, the Client
shall receive the Rebate of $3/$5/$84 per full completed
lot5 depending on the applicable Level at the time of the
closing of the position(s).

4.5.
Tùy thuộc vào khối lượng được Khách
hàng giao dịch trong Tài khoản trong Thời hạn Xác
nhận Cấp độ, Khách hàng sẽ được Hoàn tiền
$3/$5/$86 cho mỗi lô7 giao dịch đầy đủ tùy thuộc
vào Cấp độ áp dụng tại thời điểm đóng (các) vị trí.

4.6.
All trading activity must be completed within 14
(Fourteen) calendar days from the day of the latest
Deposit made within the Promotion period. Trading
activity shall be completed on any of the Accounts as
indicated in clause 3.1. above herein.

4.6.
Toàn bộ hoạt động giao dịch phải hoàn
thành trong vòng 14 (Mười bốn) ngày kể từ lần Nạp
tiền gần nhất trong Thời hạn Ưu đãi. Hoạt động
giao dịch sẽ được hoàn thành trên bất kỳ Tài khoản
nào như được nêu trong khoản 3.1. ở trên đây.

4.7.
The Rebate calculated in the applicable
Confirmed Level Period shall be credited to the
Account at the end of the Confirmed Level Period, the
following Monday by 10:00.

4.7.
Khoản Hoàn tiền được tính trong Thời hạn
Xác nhận Cấp độ hiện hành sẽ được ghi có vào Tài
khoản vào cuối Thời hạn Xác nhận Cấp độ, lúc
10:00 thứ Hai tuần kế tiếp.

4.8.
The Client’s withdrawal requests shall be
processed normally during the period mentioned in
clause 2.1. above herein subject to the Operative
Agreements8.

4.8.
Các yêu cầu rút tiền của Khách hàng sẽ
được xử lý bình thường trong khoảng thời gian
được đề cập trong mục 2.1. ở trên đây theo các
Thỏa thuận Hoạt động9.

5.

5.

MISCELLANEOUS

QUY ĐỊNH KHÁC

5.1.
In the event of any dispute or misinterpretation
of the above applicable T&Cs, such dispute or

5.1.
Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh
chấp hoặc tuyên bố sai lệch nào về ĐKĐK hiện

4

Where the Account is in any currency other than USD the Rebate
shall be converted to the Account’s currency.

4

5

The Rebate for mini lot(s) (0.1) and micro lot(s) (0.01) completed
shall be calculated accordingly. Standard (full completed) lot size on
Micro Account is 0.01 Lots or 1000 units.

5

8

8

Trường hợp Tài khoản sử dụng bất kỳ đồng tiền nào khác
ngoài USD, khoản Hoàn tiền sẽ được chuyển đổi thành loại
tiền sử dụng trong Tài khoản.
Khoản Hoàn tiền cho các lô nhỏ (0,1) và lô siêu nhỏ (0,01) đã
giao dịch sẽ được tính toán tương ứng. Kích thước lô tiêu
chuẩn (giao dịch đầy đủ) trên Tài khoản Vi mô là 0,01 Lô hoặc
1.000 đơn vị.

Available at www.forextime.com.
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misinterpretation shall be resolved by FXTM, acting in
good faith and as it shall, in its sole and absolute
discretion, deem fit and proper. FXTM decision shall be
final and binding.

hành ở trên, tranh chấp hoặc tuyên bố sai lệch đó
sẽ được FXTM giải quyết một cách trung thực,
theo ý chí của mình, xác định là đúng đắn và phù
hợp. Quyết định của FXTM sẽ là quyết định cuối
cùng và có hiệu lực ràng buộc.

5.2.
FXTM has the right to disqualify any Client who
has accepted the current T&Cs if:

5.2.
FXTM có quyền hủy tư cách của bất kỳ
Khách hàng nào đã chấp nhận ĐKĐK hiện hành
nếu:

a)

A breach of these T&Cs and/or of any
term of the Operative Agreements occurs;

a)

Vi phạm ĐKĐK này và/hoặc bất kỳ
điều khoản nào trong Thỏa thuận
Hoạt động;

b)

The Client has more than one entry in the
current T&Cs;

b)

Khách hàng tham gia nhiều hơn một
ĐKĐK hiện hành;

c)

FXTM has reasonable grounds to believe
a misuse of the current T&Cs;

c)

FXTM có cơ sở hợp lý để tin rằng có
sự lạm dụng ĐKĐK hiện hành;

d)

The Client acts in bad faith and/or
abusively and/or fraudulently and/or in a
manner that is not in the spirit of the
current T&Cs.

d)

Khách hàng có hành vi bất chính
và/hoặc lạm dụng và/hoặc lừa đảo
và/hoặc hành vi không phù hợp với
tinh thần của ĐKĐK hiện hành.

5.3.
FXTM has the right to alter the T&Cs at its
discretion. FXTM may suspend or terminate the current
T&Cs if a situation arises where the conditions are
unfair for more participants. FXTM has the right to
suspend or terminate the current T&Cs if its
continuation is rendered impossible due to
extraordinary circumstances beyond the control of
FXTM (natural disasters, political conflicts etc.).

5.3.
FXTM có quyền thay đổi ĐKĐK dựa trên ý
chí của mình. FXTM có thể đình chỉ hoặc chấm dứt
ĐKĐK hiện hành nếu phát sinh tình huống mà
trong đó các điều kiện không còn công bằng cho
nhiều người tham gia. FXTM có quyền đình chỉ
hoặc chấm dứt ĐKĐK hiện hành nếu không thể tiếp
tục áp dụng do các trường hợp đặc biệt nằm ngoài
sự kiểm soát của FXTM (thiên tai, xung đột chính
trị, v.v.).

5.4.
By accepting the current T&Cs, the Client
acknowledges that he has read and agreed to be bound
by these T&Cs together with the Operative Agreements
as well as to all other Business terms and conditions as
these may be applicable and/or amended from time to
time.

5.4.
Bằng việc chấp nhận ĐKĐK hiện hành,
Khách hàng thừa nhận rằng mình đã đọc và đồng
ý chịu sự ràng buộc của ĐKĐK này cùng với các
Thỏa thuận Hoạt động cũng như tất cả các Điều
khoản và điều kiện kinh doanh khác vì chúng có
thể được áp dụng và/hoặc sửa đổi theo thời gian.

5.5.
Notwithstanding the translated language of this
document, the English wording shall be the binding
version in the event of any discrepancy between the
two languages.

5.5.
Bản tiếng Anh của tài liệu này sẽ là phiên
bản mang tính ràng buộc trong trường hợp có sự
khác biệt về ngôn ngữ so với bản dịch của tài liệu
này.

Example 1:

Ví dụ 1:

Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,000 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed
Level Period is until 31th of May 2019.

Ông Nguyễn Văn A đến từ CH Síp đã nạp 1.000
USD vào ngày 17/05/2019, đã chấp nhận ĐKĐK và
chỉ định Tài khoản XYZ trong MyFXTM để tham gia
Chương trình Ưu đãi này. Do đó, người này đạt
Cấp độ 2. Sau đó, Ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện
nhận Hoàn tiền 5 USD cho mỗi Lô giao dịch. Cấp
độ của người này sẽ được đánh giá dựa trên các
quy tắc sau 14 ngày. Thời hạn Xác nhận Cấp độ là
đến ngày 31/05/2019.

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 60 lots
during the first Confirmed Level Period and will thus

Ông Nguyễn Văn A đã giao dịch 60 lô trong Tài
khoản XYZ trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ đầu
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receive 300 USD in the Wallet the following Monday
(calculated as follows: 5 USD multiplied by 60 Lots
traded), which he can withdraw or use to trade.

tiên và do đó sẽ nhận được 300 USD trong Ví vào
thứ Hai kế tiếp (được tính như sau: 5 USD nhân
với 60 Lô đã giao dịch), người này có thể rút ra
hoặc sử dụng để giao dịch.

Example 2:

Ví dụ 2:

Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,400 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed
Level Period is until
31st of May 2019.

Ông Nguyễn Văn A đến từ CH Síp đã nạp 1.400
USD vào ngày 17/05/2019, đã chấp nhận ĐKĐK và
chỉ định Tài khoản XYZ trong MyFXTM để tham gia
Chương trình Ưu đãi này. Do đó, người này đạt
Cấp độ 2. Sau đó, Ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện
nhận Hoàn tiền 5 USD cho mỗi Lô giao dịch. Cấp
độ của người này sẽ được đánh giá dựa trên các
quy tắc sau 14 ngày. Thời hạn Xác nhận Cấp độ là
đến ngày 31/05/2019.

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the first Confirmed Level Period and will be
eligible to receive 150 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 5 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

Ông Nguyễn Văn A đã giao dịch 30 lô trong Tài
khoản XYZ trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ đầu
tiên và sẽ đủ điều kiện nhận được 150 USD trong
Ví vào thứ Hai kế tiếp (được tính như sau: 5 USD
nhân với 30 Lô đã giao dịch), người này có thể rút
ra hoặc sử dụng để giao dịch.

But Mr. FXTM on the 20th of May 2019 deposited
2,000 USD. Confirm Level Period will be renewed and
will constitute from 20th of May 2019 until 03rd of
June 2019 with upgraded Level 3. Consequently, Mr.
FXTM Client, is eligible to receive Rebate 8 USD per
traded Lot.

Nhưng vào ngày 20/05/2019, Ông A đã nạp 2.000
USD. Thời hạn Xác nhận Cấp độ sẽ được gia hạn
và sẽ tính từ ngày 20/05/2019 cho đến ngày
03/06/2019, được nâng lên Cấp độ 3. Sau đó, Ông
Nguyễn Văn A đủ điều kiện nhận Hoàn tiền 8 USD
cho mỗi Lô giao dịch.

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the second Confirmed Level Period and will
thus receive 240 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 8 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

Ông Nguyễn Văn A đã giao dịch 30 lô trong Tài
khoản XYZ trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ thứ
hai và do đó sẽ nhận được 240 USD trong Ví vào
thứ Hai kế tiếp (được tính như sau: 8 USD nhân
với 30 Lô đã giao dịch), người này có thể rút ra
hoặc sử dụng để giao dịch.

Mr. FXTM will receive:

Ông A sẽ nhận được:

For the period 17.05.2019 – 31.05.2019 – 5USD per Trong khoảng thời gian 17.05.2019 – 31.05.2019 –
traded Lot (30 traded Lots for the first Confirmed 5 USD mỗi Lô giao dịch (30 Lô đã giao dịch trong
Thời hạn đầu tiên) = 150 USD.
period) = 150 USD.
For the period 20.05.2019 – 03.06.2019 – 8USD per Trong khoảng thời gian 20.05.2019 – 03.06.2019 –
traded Lot (30 traded Lots for the second Confirmed 8 USD mỗi Lô giao dịch (30 Lô đã giao dịch trong
Thời hạn Xác nhận Cấp độ thứ hai) = 240 USD.
Level Period) = 240 USD.
Example 3:

Ví dụ 3:

Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,400 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed
Level Period is until 31st of May 2019.

Ông Nguyễn Văn A đến từ CH Síp đã nạp 1.400
USD vào ngày 17/05/2019, đã chấp nhận ĐKĐK và
chỉ định Tài khoản XYZ trong MyFXTM để tham gia
Chương trình Ưu đãi này. Do đó, người này đạt
Cấp độ 2. Sau đó, Ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện
nhận Hoàn tiền 5 USD cho mỗi Lô giao dịch. Cấp
độ của người này sẽ được đánh giá dựa trên các
quy tắc sau 14 ngày. Thời hạn Xác nhận Cấp độ là
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đến ngày 31/05/2019.
Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the first Confirmed Level Period and will be
eligible to receive 150 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 5 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

Ông Nguyễn Văn A đã giao dịch 30 lô trong Tài
khoản XYZ trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ đầu
tiên và sẽ đủ điều kiện nhận được 150 USD trong
Ví vào thứ Hai kế tiếp (được tính như sau: 5 USD
nhân với 30 Lô đã giao dịch), người này có thể rút
ra hoặc sử dụng để giao dịch.

But Mr. FXTM on the 20th of May 2019 deposited 500
USD. Confirm Level Period will be renewed and will
constitute from 20th of May 2019 until 03rd of June 2019
but the upgraded Level 1 will constitute from 31st of
May until 03rd of June 2019. Consequently, Mr. FXTM
Client, is eligible to receive Rebate 3 USD per traded
Lot for the second Level only.

Nhưng vào ngày 20/05/2019, Ông A đã nạp 500
USD. Thời hạn Xác nhận Cấp độ sẽ được gia hạn
và sẽ tính từ ngày 20/05/2019 cho đến ngày
03/06/2019, nhưng Cấp độ 1 được nâng cấp sẽ
tính từ ngày 31/05 đến ngày 03/06/2019. Do đó,
Ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện nhận Hoàn tiền 3
USD cho mỗi Lô giao dịch chỉ trong Cấp độ hai.

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 60 lots
during the second Confirmed Level Period and will thus
receive 180 USD in the Wallet the following Monday
(calculated as follows: 3 USD multiplied by 60 Lots
traded), which he can withdraw or use to trade.

Ông Nguyễn Văn A đã giao dịch 60 lô trong Tài
khoản XYZ trong Thời hạn Xác nhận Cấp độ thứ
hai và do đó sẽ nhận được 180 USD trong Ví vào
thứ Hai kế tiếp (được tính như sau: 3 USD nhân
với 60 Lô đã giao dịch), người này có thể rút ra
hoặc sử dụng để giao dịch.

Mr. FXTM will receive:

Ông A sẽ nhận được:

For the period 17th.05.2019 – 31st.05.2019 – 5 USD
per traded Lot (30 traded Lots for the first Confirmed
period) = 150 USD.

Trong khoảng thời gian 17.05.2019 – 31.05.2019 –
5 USD mỗi Lô giao dịch (30 Lô đã giao dịch trong
Thời hạn đầu tiên) = 150 USD.

For the period 31st.05.2019 – 03.06.2019 – 3 USD per
traded Lot (60 traded Lots for the second Confirmed
Level Period) =180 USD.

Trong khoảng thời gian 31.05.2019 – 03.06.2019 –
3 USD mỗi Lô giao dịch (60 Lô đã giao dịch trong
Thời hạn Xác nhận Cấp độ thứ hai) = 180 USD.
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