Điều khoản điều kiện Chương trình Khuyến mãi “Chào năm mới 2020”
Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020
Chương trình “Chào năm mới 2020” được tổ chức bởi Vantage International
Group Limited ( sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Vantage FX”) cho các khách hàng
của công ty.
1. Chương trình này áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng đã mở tài
khoản với Vantage FX trước đó, nạp tiền lần đầu trong khoản thời gian từ
ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020 (Thời gian nạp tiền).
2. Chương trình này áp dụng cho tài khoản Classic, STP và ECN.
3. Chương trình này có thể được áp dụng chung với các chương trình khuyến
mãi khác.
4. Chương trình này áp dụng cho khách hàng cư trú tại Việt Nam.
5. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, khách hàng chấp thuận
rằng đã đọc và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản điều kiện của
chương trình và các điều khoản điều kiện chung của Vantage FX.
6. Để tham gia vào chương trình khuyến mãi này, khách hàng vui lòng điền vào
form online:
Opt-in form on www.vantagefx.com/vn/the2020NewYearPromotion, sau khi
khách hàng đã đăng ký thành công, quản lý tài khoản sẽ liên hệ để xác nhận
đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình.
7. Để đủ điều kiện nhận được giải thưởng, khách hàng cần phải đáp ứng đủ
những tiêu chí sau đây:

a. Tổng số tiền nạp trong khoảng thời gian nạp tiền của chương trình khuyến
mãi đáp ứng đủ các mức yêu cầu của chương trình.
b. Hoàn thành khối lượng giao dịch trong khoản thời gian giao dịch yêu cầu
của chương trình tương ứng với mức tiền nạp yêu cầu của chương trình.

8. Khách hàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sẽ nhận được các phần thưởng tương
ứng như sau:
Mức
thưởng

Tổng tiền nạp
(USD)

Khối lượng

Giải thưởng

giao dịch (lot)

1

500-999

10

Coupon Tiki.vn 500,000đ

2

1000-1999

20

Coupon Tiki.vn 1,000,000đ

3

2000-4999

30

Tai nghe Bluetooth JBL T450BT

4

5000-9999

120

Tai nghe Airpod 2 NB166

5

10,000-19,999

350

Apple iPad Air 10.5 Wifi 256GB

6

20,000 or above

500

Iphone 11 128GB

9. Chỉ những lệnh đóng đối với FX, Vàng, Bạc và dầu được tính theo chương
trình khuyến mãi này.
10. Duy nhất 1 giải thưởng trên mỗi khách hàng.
11. Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt.
12. Việc tổng kết và trao giải sẽ được hoàn thành trước ngày 30/06/2020.
13. Chương trình khuyến mãi có thể được thu hồi bất cứ thời gian nào và tài
khoản đủ điều kiện sẽ phụ thuộc vào chúng tôi.
Điều khoản điều kiện chung
Các điều kiện sau đây áp dụng cho tất cả các ưu đãi, trừ khi có quy định rõ ràng
khác:

● Các ưu đãi không thể được sử dụng chung với các ưu đã khác.
● Tất cả các ưu đãi của Vantage FX chỉ có hiệu lực dựa theo luật đi kèm.
● Các ưu đãi của Vantage FX không được thiết kế để thay thế hoặc điều chỉnh
rủi ro của bất cứ cá nhân nào hoặc khuyến khích cá nhân đó giao dịch theo
cách không phù hợp với chiến lược của họ.
● Khách hàng cần đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo
cách phù hợp với mức độ thoải mái giao dịch của họ
● Các tài khoản mới được duyệt theo quy trình mở tài khoản của Vantage FX.
Cá nhân đăng ký mở tài khoản nên kiểm tra quy định và pháp luật địa phương
trước khi mở tài khoản với Vantage FX.
● Vantage FX có quyền từ chối bất kỳ ứng dụng hoặc chỉ định nào để tham gia
vào bất kỳ khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình, mà không cần
phải cung cấp bất kỳ lời biện minh hoặc giải thích lý do cho sự từ chối đó.
● Các khách hàng dưới PAMM không được tham gia các chương trình khuyến
mãi của Vantage FX.
● Vantage FX theo quyết định riêng của mình có thể loại trừ khách hàng tham
gia vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi của mình nếu họ tin rằng có một hoạt
động lừa đảo bị nghi ngờ hoặc hành động của khách hàng bị phát hiện vi
phạm Điều khoản và Điều kiện của Tài khoản hoặc Điều khoản và Điều kiện
khuyến mại . Trong trường hợp vi phạm, Vantage FX có quyền khấu trừ bất
kỳ số tiền thưởng nào.
● Vantage FX bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện
này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều
khoản đã sửa đổi trên trang web của Vantage FX. Bạn nên xem xét các Điều
khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ
Vantage FX mà bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi nào như vậy.
Vantage FX có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định
riêng của mình bất cứ lúc nào.
● Vantage FX có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng
hoặc bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

● Tất cả các khuyến mãi Vantage FX chỉ áp dụng cho các tài khoản tiêu chuẩn
Vantage FX trừ khi có quy định rõ ràng khác.
● Vantage FX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt
hại nào có thể phải chịu liên quan đến ưu đãi này và theo luật này có thể
không được loại trừ bởi các Điều khoản này.
● Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ khác tiếng
Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên khi có sự
không nhất quán.
● Nhà cung cấp chương trình khuyến mãi này là Vantage International Group
Limited (SIBL 1383491)
● Bất kể số lượng tài khoản giao dịch mà Khách hàng có thể nắm giữ với
Vantage FX, Khuyến mãi chỉ được áp dụng cho một Tài khoản.

