Cuộc thi Đối tác
A. Tham gia vào “Cuộc thi Đối tác”
•

Đối tác Forex4you đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể tham gia vào “Cuộc thi Đối tác”
của chúng tôi:
o Quốc gia: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia;
o Phải thu hút ít nhất 20 khách hàng mới trong thời gian diễn ra cuộc thi;
o Phải có tích lũy một khoản tiền ít nhất 50 000 USD từ tiền gửi của khách hàng
trong thời gian diễn ra cuộc thi.

B. Thời gian diễn ra “Cuộc thi Đối tác”
•
•
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C. Điều khoản chung
•

•

•
•
•

“Cuộc thi Đối tác” là một chương trình khuyến mãi, nơi tất cả các đối tác Forex4you
đáp ứng tiêu chí tham gia sẽ có cơ hội giành được “Kỳ nghỉ sang trọng” - chuyến du lịch
vòng quanh châu Âu.
Chỉ khách hàng trực tiếp/1 cấp độ của chương trình đối tác" Liên kết "mới được tính cho
cuộc thi đối tác. Khách hàng cấp 2 và 3 không được xem xét cho chương trình khuyến
mãi này.
12 đối tác hàng đầu sẽ được xác định là người thắng cuộc vào cuối “Cuộc thi Đối tác”.
Người thắng cuộc được xác định bởi số điểm cao nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc
thi.
Để đạt được 50 điểm bạn cần đáp ứng hai tiêu chí:
o Một khoản tiền gửi 50 USD từ khách hàng của bạn;
o Khối lượng giao dịch 1 lot của khách hàng được thu hút từ bạn.
Xin lưu ý: Các điểm được tính vào số tài khoản tiền gửi, nó được hỗ trợ bởi khối lượng
giao dịch bắt buộc. Vì vậy, khoản nhỏ hơn của trong hai khoản luôn luôn được xem xét
như ví dụ tiền gửi và khối lương giao dịch bên dưới.

Ví dụ:
#
1
2

Tiền gửi
60 000 USD
75 000 USD

Khối lượng giao dịch
900 lot
1 600 lot

Kết quả (điểm)
45 000
75 000

#1: Ví dụ 1 đối tác có 45,000 điểm (900 * 50 = 45 000), bởi vì chỉ có $45,000 điều mới có thể
chuyển đổi thành 45,000 điểm, vì một phần tiền gửi ($15,000) không được hỗ trợ khối lượng
giao dịch và khối lương giao dịch chỉ có 900 khối lương giao dịch.

#2: Ví dụ 2 khoản tiền gửi tổng số là $75,000 and 1600 khối lương giao dịch được giao dịch vì
thế đối tác sẽ nhận được 75,000 điểm thay vì 80,000 điểm (1600 * 50 = 80 000) như số tiền
gửi.
* Thông tin về số lượng tiền gửi và khối lượng giao dịch của khách hàng được thu hút sẽ không
được hiển thị trong bảng xếp hạng.
•

•
•

Thông tin cập nhật về số lượng tiền gửi, khối lượng giao dịch của khách hàng được thu
hút và vị trí của bạn trong bảng xếp hạng có thể được tìm thấy tại phần Cuộc thi Đối tác
trong Phòng giao dịch.
Thông tin trong bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày một lần vào lúc 12:00 CET
(GMT + 1).
Thông báo tự động qua email sẽ được kích hoạt khi Đối tác lọt vào hoặc rời khỏi top 12.

D. Bảo lưu quyền và truất quyền dự thi
1. Forex4you bảo lưu quyền hành động theo quyết định hợp lý của mình để:
a. Từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào trong chương trình khuyến mãi
“Cuộc thi Đối tác”
b. Truất quyền dự thi “Cuộc thi Đối tác” của người vi phạm hoặc lạm dụng các
điều khoản sử dụng dịch vụ của Công ty.
2. Forex4you bảo lưu quyền hành động theo quyết định hợp lý của mình để chấm dứt
chương trình khuyến mãi “Cuộc thi Đối tác” mà không cần thông báo trước.
3. Forex4you có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi “Cuộc
thi Đối tác” hoặc bất kỳ phương diện nào của chương trình, vào bất kỳ lúc nào.
Forex4you không bắt buộc phải cảnh báo khách hàng về những thay đổi trong “Cuộc
thi Đối tác”. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các quy tắc và điều kiện của
“Cuộc thi Đối tác”, cũng như theo dõi những thay đổi của chúng.
4. Khi có bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào về bất kỳ hình thức đầu cơ, lạm dụng, gian
lận, thao túng, đầu cơ hoàn tiền nào, theo quyết định hợp lý của mình, Công ty sẽ vô
hiệu hóa tất cả các giao dịch được thực hiện và/hoặc lợi nhuận hoặc thua lỗ trong tài
khoản giao dịch đó.
5. Trang Điều khoản & Điều kiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và mặc dù tất cả
các phiên bản đều được coi là xác thực và chính xác, trong trường hợp có tranh chấp,
phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là phiên bản chính phục vụ cho mục đích pháp lý và sẽ
được ưu tiên hơn các phiên bản khác.
E. Cảnh báo rủi ro
1. Giao dịch Ngoại hối liên quan đến rủi ro đáng kể đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng
đọc và đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ về Tiết lộ Rủi ro của chúng tôi.

