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Giới thiệu 
 

ATFX là tên giao dịch của AT Global Markets LLC (số hiệu công ty 333 LLC 2020), là một Công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn tại Saint Vincent và Grenadines. Trụ sở Đã đăng ký: Tầng 1, First St. Vincent Bank Bldg, P. O Box 1574, 

James Street, Kingstown, St. Vincent và Grenadines. 

 

ATFX đang triển khai chương trình Khuyến mãi "KIẾM CHIẾT KHẤU TIỀN MẶT ĐỂ GIAO DỊCH" (sau đây gọi là 

"Khuyến mãi") và mời khách hàng của ATFX, cư trú rõ ràng tại quốc gia đủ điều kiện như được giải thích trong 

Diễn giải Thuật ngữ tham gia. Bằng việc tham gia chương trình Khuyến mãi này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi 

các Điều khoản và Điều kiện trong tài liệu này (sau đây gọi chung là "Điều khoản") như được đưa ra bên dưới. 

 

1. Diễn giải Thuật ngữ 
 

1.1.  Trong chương trình khuyến mãi này, các từ sau sẽ có nghĩa như sau: 

"Các quốc gia đủ điều kiện" có nghĩa là Đài Loan, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Vệt Nam, Hàn 

Quốc, Indonesia, Campuchia & Myanmar. Khách hàng ở các quốc gia đủ điều kiện nên dựa trên 

quốc tịch của số Thẻ ID của các quốc gia đủ điều kiện kèm giấy tờ chứng minh danh tính được cấp. 

 

"Tài khoản" có nghĩa là tài khoản giao dịch do Cổng thông tin Khách hàng tại ATFX chỉ định mà Khách 

hàng đã nạp với Số tiền nạp Tối thiểu và chấp nhận các Điều khoản này. Nhiều tài khoản dưới cùng một 

ID khách hàng có thể tham gia chương trình khuyến mãi. 

 

"Số dư" có nghĩa là số tiền trong Tài khoản, không bao gồm tín dụng và lợi nhuận thả nổi của các lệnh 

hiện đang mở. 

 

"Tiền nạp Ròng Tối thiểu" có nghĩa là số tiền trong một tài khoản bằng hoặc vượt quá 1.000 USD hoặc 

tương đương mỗi tháng và có thể tích lũy trong một tháng. Khoản tiền này được yêu cầu như một 

khoản nạp trong Tài khoản giao dịch ATFX của Khách hàng sau khi chấp nhận Điều khoản này. Chiết 

khấu sẽ được kích hoạt và/hoặc phê duyệt để giao dịch. 

 

"Chiết khấu" có nghĩa là số tiền mà khách hàng nhận được trên số dư tài khoản sau khi nạp Số tiền nạp 

Ròng Tối thiểu và giao dịch Số lượng Lot trong thời gian Khuyến mãi. Chiết khấu sẽ được thêm vào số 

dư tài khoản giao dịch của khách hàng trong vòng 14 ngày làm việc của tháng tiếp theo. 

 

"Khoản thanh toán Tối đa" có nghĩa là số tiền mà Khách hàng có thể nhận dưới dạng Chiết khấu trên 

số dư Tài khoản trong thời gian Khuyến mãi. Khoản thanh toán sẵn có Tối đa là 10.000 USD hoặc tương 

đương cho mỗi khách hàng. 

 

"Thời gian Tính toán Lot" có nghĩa là 00:00 giờ thứ Hai đến 23:59 giờ thứ Sáu trong thời gian Khuyến 

mãi. 

 

"Thời gian Khuyến mãi" có nghĩa là từ (00:00 giờ) ngày 01/10/2020 đến hết (23:59 giờ) ngày 

31/12/2020. ATFX có quyền gia hạn thời gian Khuyến mãi theo quyết định riêng của mình. 



 
 

"Lot Tiêu chuẩn" có nghĩa là số lượng tiêu chuẩn của công cụ mà Khách hàng đang giao dịch. Trong 

forex, một Lot Tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị của đồng tiền yết giá. 

 

1.2. Mọi thuật ngữ mà ý nghĩa của chúng không được xác định tại đây sẽ có ý nghĩa được cung cấp trong các 

Điều khoản Kinh doanh Tiêu chuẩn. 

 

1.3. Thời gian được đề cập trong tài liệu này có nghĩa là khung giờ GMT +8 khi thích hợp. 

 

 

2. Thời gian 
 

2.1. Thời gian Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00 giờ vào ngày 1/10/2020 đến 23:59 giờ vào ngày 31/12/2020. 

 

 

3. Tiêu chí về Đủ điều kiện 
 

3.1. Để tham gia chương trình Khuyến mãi này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

(a) Tạo tài khoản giao dịch Live (nghĩa là không phải tài khoản "Demo") với ATFX theo yêu cầu về Tiền 

nạp Tối thiểu áp dụng và/hoặc các yêu cầu khác của ATFX;  

(b) Nạp Số Tiền nạp Tối thiểu vào Tài khoản trong Thời gian Khuyến mãi;  

(c) Đọc và Chấp nhận Điều khoản của Khuyến mãi mỗi tháng trong Thời gian Khuyến mãi.  

(d) ATFX giả định tất cả khách hàng Đọc và Chấp nhận Điều khoản của Khuyến mãi này khi họ tham gia 

Khuyến mãi này. 

 

3.2. Khách hàng có thể tham gia bất kỳ khuyến mãi đang hoạt động nào khác của ATFX cùng lúc. 

 

 

4. Điều khoản Giao dịch 
 

4.1. Khuyến mãi này áp dụng cho CFD, Forex, kim loại quý, năng lượng và chỉ số (không bao gồm CFD trên 

tiền điện tử và CFD trên cổ phiếu). 

 

4.2. Điều khoản của Khuyến mãi chỉ áp dụng cho tài khoản MT4 Tiêu chuẩn. 

 

4.3. Bất kể số tài khoản giao dịch mà một Khách hàng có thể có với ATFX, Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách 

hàng sử dụng một tài khoản với một danh tính. 

 

4.4. Tiền nạp được chuyển từ các tài khoản ATFX khác không được coi là tiền nạp cho những người tham gia 

chương trình khuyến mãi này. Tuy nhiên, chuyển tiền ra khỏi tài khoản đủ điều kiện sẽ được coi là rút 

tiền và được tính như một phần của khoản tiền nạp ròng. 

 

4.5. Các yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý bình thường trong Thời gian Khuyến mãi, với điều kiện là Khách hàng 



 
đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn được đặt ra trong các Điều khoản Kinh doanh Tiêu chuẩn. 

 

4.6. Chiết khấu sẽ được tính theo khối lượng của Số lượng Lot Tối thiểu được giao dịch bởi Khách hàng 

trong Tài khoản trong Thời gian Tính toán Lot hiện hành và trong thời gian Khuyến mãi. 

 

4.7. Tùy thuộc vào khối lượng do Khách hàng giao dịch trong Tài khoản, Khách hàng sẽ nhận được Chiết 

khấu 2 USD trên mỗi Lot đã giao dịch. Rebate (hoàn phí) sẽ được tính theo mỗi lot hoàn thành đầy đủ. 

 

4.8. Nếu đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, chiết khấu sẽ thêm vào Số dư Tài khoản Giao dịch ATFX của 

Khách hàng trong vòng 14 ngày làm việc của tháng tiếp theo. Chiết khấu sẽ sẵn có để giao dịch và rút ra. 

 

4.9. Khách hàng đã tham gia khuyến mãi này trong quý này, vẫn có thể tham gia khuyến mãi trong lần tiếp 

theo. Tuy nhiên, khách hàng chỉ có thể nhận được tiền chiết khấu còn lại của 10.000 USD thông qua 

giao dịch nếu khách hàng đã nhận được khoản chiết khấu từ chương trình khuyến mãi này vào kỳ 

trước. 

 

Ví dụ, nếu khách hàng được chiết khấu 3.900 USD từ chương trình khuyến mãi vào quý 3/2020, thì số 

tiền chiết khấu tối đa của khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi vào quý 4/2020 sẽ chỉ là 6.100 

USD. 

 

4.10. Tổng số tiền Chiết khấu đã được ghi có vào Tài khoản nhờ vào các Khuyến mãi này và trong thời gian 

Khuyến mãi sẽ luôn được tính đến để xác định xem có đạt được Khoản thanh toán Tối đa hay không và 

liệu còn có số tiền nào mà Khách hàng có thể nhận làm đối tượng Chiết khấu không theo các Điều 

khoản Khuyến mãi này. 

 

4.11. Nếu Khách hàng nạp Số tiền nạp Tối thiểu một vài lần, số tiền Chiết khấu sẽ được xác định dựa trên số 

tiền tích lũy của Tiền nạp được thực hiện trong thời gian Khuyến mãi. 

 

 

5. Điều khoản khác 
 

5.1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp và/hoặc sự trình bày sai nào được thực hiện liên quan đến 

các Điều khoản áp dụng nêu trên, thì tranh chấp và/hoặc sự trình bày sai sẽ được giải quyết bởi ATFX, 

hành động thiện chí và theo cách mà công ty cho là phù hợp, hoàn toàn theo quyết định của mình. 

Quyết định của ATFX là quyết định cuối cùng và buộc phải thi hành. 

 

5.2. ATFX luôn có toàn quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Khách hàng nào, những người tham gia chương trình 

Khuyến mãi và/hoặc rút tiền ngay lập tức thông báo Chiết khấu và/hoặc bất kỳ lợi nhuận nào có được 

nếu: 

(a) Khách hàng vi phạm những Điều khoản này và/hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Kinh 

doanh Tiêu chuẩn; 

(b) ATFX có lý do cho rằng có sự lạm dụng hợp lệ của chương trình Khuyến mãi này; 

(c)  Khách hàng hành động không trung thực và/hoặc gian lận và/hoặc theo cách không phù hợp với 



 
Khuyến mãi này và Điều khoản hiện hành. 

 

5.3. Chiết khấu không thể chuyển nhượng giữa các tài khoản giao dịch của ATFX và có thể được rút ra bởi 

Khách hàng chỉ sau khi hoàn tất thành công Số Lot Tối thiểu, trong Thời gian Khuyến mãi kể từ ngày 

Chiết khấu được thể hiện trong Cổng thông tin Khách hàng của ATFX và các Điều khoản Khuyến mãi 

được đáp ứng. Chiết khấu sẽ bị xóa nếu Điều khoản của Khuyến mãi này không được đáp ứng. 

 

5.4. Mọi dấu hiệu hoặc nghi ngờ về gian lận, thao túng, hoàn tiền hoặc thưởng hoặc trao đổi chênh lệch giá, 

hoặc các hình thức hoạt động gian lận hoặc lừa đảo khác trong tài khoản của khách hàng, hoặc nhiều 

tài khoản với ATFX hoặc liên quan hay kết nối với Chiết khấu sẽ bị vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả giao dịch 

được thực hiện và/hoặc lợi nhuận hoặc thua lỗ thu được từ đó. 

 

5.5. Nếu thấy phù hợp, ATFX có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, trì hoãn, hủy bỏ hoặc chấm dứt 

Khuyến mãi, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Khuyến mãi vào bất cứ thời điểm nào và theo bất kỳ lý do 

hợp lý nào. Trong mọi trường hợp, ATFX sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của bất kỳ sự sửa 

đổi, bổ sung, trì hoãn, hủy bỏ hoặc chấm dứt nào của Khuyến mãi này. 

 

5.6. ATFX, hoàn toàn theo quyết định của mình, có quyền phê duyệt và/hoặc loại Khách hàng của IB khi 

những khách hàng này có thể tham gia khuyến mãi theo Điều khoản hiện hành. 

 

5.7. Bất kể đến ngôn ngữ được dịch của tài liệu này, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản buộc phải thi hành 

trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa hai ngôn ngữ. 

 

 


