
Chương trình khuyến mãi 100% tiền thưởng chào mừng của
Admirals
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Có hiệu lực kể từ ngày 21/02/2023

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (“ĐIỀU KHOẢN”) TRƯỚC KHI THAM GIA
KHUYẾN MÃI THƯỞNG CHÀO MỪNG 100% (“KHUYẾN MÃI”). THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA LÀ QUÝ
KHÁCH ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐỌC CHUNG VỚI
CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI.

1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Chương trình được tổ chức bởi Admirals SC Ltd. (“Công ty”) và sẽ kéo dài trong 180 ngày kể từ
thời điểm nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Chương trình mang đến cho nhà đầu tư cơ hội kiếm
thêm 100% (trong mục “Tín dụng” trong nền tảng MetaTrader) từ số tiền gửi ký quỹ vào tài khoản
giao dịch khi nạp tiền. Ví dụ: nếu quý khách gửi 2.000 USD, Công ty sẽ thưởng thêm 2.000 USD vào
mục “Tín dụng- Credit” trong nền tảng MetaTrader. Tổng tất cả các khoản tiền ưu đãi được cấp cho
tất cả các tài khoản giao dịch trong Phòng giao dịch cụ thể không được vượt quá 5.000 USD theo
các Điều khoản này.
1.2. Để tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng cần đăng ký Phòng giao dịch, nhấp vào
biểu ngữ “Khuyến mãi 100% tiền thưởng chào mừng” trên bảng điều khiển (dashboard) trong
Phòng giao dịch, chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của chương trình. Sau khi nạp tiền trực tiếp từ
hệ thống thanh toán vào tài khoản giao dịch trong Phòng giao dịch này, tiền thưởng sẽ tự động
được thêm vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

2. TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

2.1. Chương trình khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng từ 18 tuổi trở lên:
2.2. Đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch trực tiếp bằng cách cung cấp các giấy tờ tùy thân
cần thiết;
2.3. Đủ điều kiện giao dịch theo các Thỏa thuận khách hàng mới của Công ty; và Đã đồng ý với các
Điều khoản này;
2.4. Cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi;
2.5. Chỉ các khách hàng là cá nhân mới được tham gia chương trình khuyến mãi.

3. CÁC QUY TẮC TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG

3.1. Tiền thưởng mang đến một khoản ký quỹ miễn phí và làm tăng số tiền giao dịch trong tài
khoản (để mở các vị thế mới và duy trì yêu cầu ký quỹ cho các vị thế đó). Tiền thưởng không phải
là một phần của số dư tài khoản giao dịch và được hiển thị trong mục “Tín dụng” trong nền tảng
MetaTrader.Tiền thưởng được gửi vào tài khoản như một khoản ký quỹ bổ sung, vì vậy nó
không thể sử dụng để bù lỗ giao dịch.

3.2. Số tiền thưởng cho phép rút được tính bằng USD dựa trên khối lượng giao dịch (trên mỗi phiên
giao dịch từ 00:00:00 - 23:59:59 thứ Bảy - thứ Sáu 23:59:59), chia cho 1 triệu và nhân với 10 USD.
Sau đó, một phần hoặc toàn bộ số tiền thưởng được tự động chuyển từ “Tín dụng” sang “Số dư”
trong nền tảng MetaTrader.

Khoản tiền trong số dư tài khoản giao dịch của khách hàng có thể đươc sử dụng cho các hoạt động
giao dịch khác và rút tiền.

Ví dụ: Kết thúc phiên giao dịch (mở và đóng), doanh thu giao dịch trên tài khoản của quý khách là
15 lô (lot) *.

Sau khi đóng phiên giao dịch, khoản tiền thưởng sẽ được tính như sau: 15 lô • 100 000 USD / 1 000
000 • 10 USD = 15 USD.

Số tiền được chuyển từ “Tín dụng” sang “Số dư” trong nền tảng MetaTrader được quyền rút là 15
USD.

* Lô (lot) - một đơn vị quy mô giao dịch trong nền tảng giao dịch, trong đó: 1 lô tương đương với
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một hợp đồng 100000 đơn vị tiền tệ; 1 lô bằng một đơn vị bảo mật cơ bản đối với CFD chứng
khoán.

3.2.1 Ví dụ Cách Tính Mức Ngưng Giao Dịch Stop Out khi có Thưởng Chào Mừng

Trong trường hợp tài khoản giao dịch có thưởng chào mừng, Mức Ngưng Giao Dịch Stop Out được
kích hoạt khi tổng vốn của tài khoản (số dư riêng + lãi/lỗ thả nổi hiện tại + swap +tiền Thưởng - phí
hoa hồng giao dịch) giảm xuống dưới mức Tiền Thưởng đã nhận.

Dưới đây là một số ví dụ về mức ngưng giao dịch khi tài khoản có và không có tiền thưởng.

Mức ngưng giao dịch khi tài khoản không có thưởng chào mừng:

Giả sử trader tự nạp 1.000 USD vào tài khoản giao dịch và đã sử dụng 800 USD làm tiền ký quỹ.
Theo cài đặt mặc định, Mức Ngưng Giao Dịch được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu tài khoản hiện tại
của trader giảm xuống dưới 30% số tiền ký quỹ đã sử dụng. Trong ví dụ này, mức ngưng giao dịch
được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 240 USD hoặc thấp hơn

Mức ngưng giao dịch khi tài khoản có thưởng chào mừng:

Giả sử trader trong ví dụ này có tổng 1.000 USD. Trong đó, có 500 USD tự nạp và 500 USD tiền
thưởng chào mừng. Nếu trader sử dụng 800 USD làm tiền ký quỹ, thì Mức Ngưng Giao Dịch sẽ được
kích hoạt hoạt khi tổng vốn chủ sở hữu (số dư riêng + lãi/ lỗ thả nổi hiện tại + phí swap + tiền
Thưởng - phí hoa hồng giao dịch) giảm xuống dưới 500 USD (tức là số Tiền thưởng nhận được ).

Xin lưu ý: Mức ký quỹ trong ví dụ này sẽ cao hơn 30%.

3.3. Chỉ các giao dịch đã đóng được mở sau khi đăng ký trong chương trình khuyến mãi và có độ
dài ít nhất 180 giây mới được tính thưởng.
3.4. Chỉ các giao dịch được mở và đóng sau khi tài khoản bắt đầu tham gia vào chương trình mới
được tính thưởng.
3.5. Nếu mở một vị thế kéo dài hơn một tuần trong chương trình, thì tiền thưởng sẽ chỉ được tính
khi đóng vị thế đó. Nếu vị thế đã mở không được đóng trong thời gian khuyến mại thì sẽ không
được tính thưởng.
3.6. Mỗi tài khoản giao dịch chỉ có thể nhận thưởng một lần.
3.7. Nếu đơn vị tiền tệ sử dụng trong tài khoản khác với USD, số tiền được chuyển từ “Tín dụng”
sang “Số dư” trong nền tảng MetaTrader sẽ được tự động chuyển đổi dựa trên tỷ giá hối đoái được
hiển thị trong nền tảng giao dịch.
3.8. Các loại tài khoản sau có thể tham gia nhận thưởng:

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. Doanh thu trên các tài khoản giao dịch khác nhau không được cộng dồn để đáp ứng các yêu
cầu về doanh thu.
3.10. Không có yêu cầu mức tiền gửi kỹ quỹ tối thiếu để nhận tiền thưởng trong thời gian Khuyến
mãi.
3.11. Tiền thưởng sẽ chỉ được thêm vào tài khoản giao dịch sau khi khách hàng nạp tiền ký quỹ
trực tiếp từ hệ thống thanh toán.
Quý khách hàng sẽ không được nhận tiền thưởng trong trường hợp chuyển khoản trực
tiếp từ Ví hoặc từ tài khoản giao dịch khác.
3.12. Tiền thưởng chỉ được thêm vào các khoản tiền gửi trong chương trình và chỉ sau khi đăng ký
chiến dịch tiền thưởng.
3.13. Nếu Khách hàng yêu cầu rút tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền nội bộ, số tiền thưởng sẽ bị xóa
khỏi tài khoản giao dịch của Khách hàng.
Xin lưu ý rằng số tiền thưởng bị xóa có thể ảnh hưởng đến mức ký quỹ miễn phí trên tài khoản giao
dịch và buộc tự động đóng các vị thế mở.
3.14. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được (bao gồm cả Lãi/Lỗ thả nổi) thông qua giao dịch với
Chương trình khuyến mãi có thể được giữ lại và rút ra theo quy trình rút tiền. Phí rút tiền được áp
dụng.
Trong trường hợp quý khách yêu cầu rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ từ tài khoản
giao dịch đã được nhận thưởng, toàn bộ số tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản giao
dịch của quý khách.
3.15. Khách hàng đồng ý rằng nếu công ty phát hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc có nghi ngờ về các hình
thức lạm dụng, gian lận, thao túng nào. Công ty có quyền hủy tư cách tham gia Chương trình
khuyến mãi của tài khoản khách hàng đó.
3.16. Công ty có quyền từ chối đơn đăng ký của bất kỳ cá nhân nào tham gia Chương trình khuyến
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mãi và/hoặc loại bất kỳ người tham gia nào khỏi Chương trình khuyến mãi nếu vi phạm hoặc lạm
dụng các Điều khoản này hoặc Điều khoản kinh doanh của Công ty và khi cần thiết:

(a) giữ lại, hủy bỏ và/hoặc trừ tiền thưởng từ (các) tài khoản của Khách hàng;
(b) chấm dứt thỏa thuận của Khách hàng với Công ty;
(c) chặn (các) tài khoản của Khách hàng do hành vi lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn:
(d) trong trường hợp khách hàng, là cá nhân hoặc cùng với những người khác, mở (các) vị thế
giao dịch nhằm mục đích hoặc có hành vi trích tiền thưởng và/hoặc lợi nhuận nhận được từ
chương trình khuyến mãi mà không gây rủi ro kinh tế, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất
đến tiền thưởng hoặc nguồn vốn của khách hàng đó (hoặc vốn của người khác);
(e) trong trường hợp khách hàng, là cá nhân hoặc cùng với những người khác, bảo vệ các vị thế
của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, giữ (các) vị thế mở theo một hướng, các loại tiền tệ
đơn lẻ hoặc tương quan, tại các thời điểm nhất định, bên trong (sử dụng các tài khoản khác của
Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch với các nhà môi giới khác).

3.17. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào khi tài khoản có vị
thế mở hoặc lãi/lỗ thả nổi dẫn đến việc tiền thưởng khuyến mãi bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

4. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

4.1. Công ty có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Khuyến mãi và các Điều khoản này mà không cần thông
báo trước. Mọi thay đổi đối với Chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo cho người tham gia
trong thời gian sớm nhất thông qua email đăng ký của khách hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào,
công ty sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả sảy ra do những thay đổi, điều chỉnh, tạm ngừng,
hủy bỏ hoặc chấm dứt Khuyến mãi.
4.2. Khi tham gia Chương trình khuyến mãi, người tham gia tuyên bố và đồng ý cho phép Công ty
thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để xử lý chúng thông qua các phương tiện tự động
và/hoặc không tự động. Dữ liệu cá nhân của những người tham gia sẽ được lưu lại và sử dụng theo
Chính sách Bảo mật của Công ty.
4.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, thương tích hoặc thất vọng
nào từ phía khách hàng khi tham gia Chương trình khuyến mãi hoặc do chấp nhận Chương trình
khuyến mãi.
4.4. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào liên quan đến
mạng điện thoại hoặc đường dây, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết
bị máy tính hoặc phần mềm, không nhận được bất kỳ email hoặc mục nhập do sự cố kỹ thuật hoặc
nghẽn mạng Internet, đường dây điện thoại hoặc tại bất kỳ website nào, hoặc bất kỳ trường nào
nào gồm thương tích hoặc thiệt hại đối với người tham gia hoặc máy tính hoặc điện thoại di động
của người có liên quan hoặc do tham gia Chương trình khuyến mãi.
4.5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại, mất mát, thương tích hoặc thất vọng mà
bất kỳ người tham gia Chương trình khuyến mãi nào phải chịu.
4.6. Đối với bản dịch của các Điều khoản này, tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ ràng buộc trong trường hợp
có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý cần chia sẻ:

Internet: https://www.admiralmarkets.sc

Điện thoại: +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.
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