
 

XTB INTERNATIONAL LIMITED (‘XTB’) - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA 
WELCOME BONUS 

1. Chương trình khuyến mãi này có chứa một số thuật ngữ sau: 

• Welcome Bonus: Được hiểu là 50% “Số tiền nạp ban đầu”, sẽ được 
ghi “Có” vào tài khoản giao dịch của Khách hàng khi các điều khoản và 
điều kiện được đáp ứng. 

• Khuyến mãi: Được hiểu là Tiền thưởng chào mừng cho khách mới 
được cung cấp theo các điều khoản trong Quy định này. 

• Số tiền nạp ban đầu: Được hiểu là khoản tiền Khách hàng nạp lần đầu, 
trừ khi có quy định khác được đề cập cụ thể trong Email xác nhận. 

• Email xác nhận: Là email được gửi bởi XTB xác nhận rằng Khách hàng 
đã chọn tham gia Welcome Bonus và đồng ý với tất cả điều khoản và 
điều kiện của chương trình. 

• Khách hàng: Được hiểu là một cá nhân hoặc pháp nhân mà XTB đã ký 
kết thỏa thuận bằng cách chấp nhận anh ấy/cô ấy là chủ tài khoản thực 
sự. 

• Khối lượng giao dịch: Số lot đã đóng trong “Khoảng thời gian yêu cầu” 
đối với tất cả các sản phẩm, không bao gồm các giao dịch Tiền điện tử 
CFD, Cổ phiếu CFD, ETF CFD. Các giao dịch đóng trong vòng 3 phút 
hoặc ít hơn sẽ không được tính vào “Khối lượng giao dịch yêu cầu”. 

• Khối lượng giao dịch yêu cầu: Bằng (“Số tiền nạp ban đầu” (USD) x 
0.15) lot 

• Khoảng thời gian yêu cầu: Được hiểu là 60 ngày kể từ thời điểm mở 
tài khoản trừ khi có quy định khác được đề cập cụ thể trong Email xác 
nhận. 

• Tài khoản: Là tài khoản giao dịch mà Khách hàng đăng ký với XTB, cho 
phép Khách hàng thực hiện giao dịch các sản phẩm của XTB bằng vốn 
chính chủ thông qua nền tảng giao dịch của XTB; 

• Quy định: Được hiểu là các điều khoản và điều kiện chi phối Chương 
trình khuyến mãi này; 

• Người tham gia: Là “Khách hàng” đồng ý tham gia Chương trình 
khuyến mãi này; 

• XTB: Được hiểu là XTB International Limited; 
• Quy chế OTC: Được hiểu là "Các quy định về cung cấp dịch vụ” của 

XTB International Limited và tất cả các tài liệu và chính sách khác ràng 
buộc khác. 

2. Chương trình khuyến mãi này diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 cho đến khi có thông 
báo mới bởi XTB. 

3. Khuyến mãi này hướng đến Khách hàng, rằng trong “Khoảng thời gian yêu cầu”, bày tỏ sự 
quan tâm tham gia theo các điều khoản trong quy định. 



4. Khách hàng có thể chọn tham gia Chương trình khuyến mãi này qua email, livechat hoặc 
bằng cách nói chuyện trực tiếp với Bộ phận quản lý tài khoản khách hàng qua điện thoại. 

5. Khuyến mãi chỉ ràng buộc khi và chỉ khi XTB gửi ra Email xác nhận. 

6. Welcome Bonus sẽ được chuyển đổi nếu Khối lượng giao dịch của Người tham gia vượt 
quá Khối lượng giao dịch yêu cầu trong Khoảng thời gian yêu cầu. Số tiền Welcome Bonus 
sẽ được chuyển vào Số dư tài khoản của khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo sau khi đạt 
điều kiện chuyển đổi. 

7. Nếu Khối lượng giao dịch yêu cầu không đạt được trong Khoảng thời gian yêu cầu, khuyến 
mãi này sẽ bị hết hạn và không thể khởi động lại. 

8. Welcome Bonus sẽ không được áp dụng khi nạp tiền lần đầu tiên dưới 100 đô la hoặc 
tương đương. 

9. Welcome Bonus sẽ do XTB quyết định đối với từng trường hợp Khách hàng. XTB tuyệt đối 
có toàn quyền quyết định Khách hàng nào được chọn tham gia Chương trình khuyến mãi 
này. 

10. XTB có thể tùy ý thay đổi các giá trị Bonus bất cứ lúc nào. 

11. XTB có thể tự loại bỏ Khách hàng khỏi chương trình Welcome Bonus. 

12. XTB có thể tự quyết định sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến mãi này bất cứ lúc nào. 

13. Người tham gia đồng ý rằng đầu tư vào CFDs có mức độ rủi ro cao. Chương trình khuyến 
mãi có thể không thay đổi chiến lược đầu tư của Người tham gia và đặc biệt là mức độ chịu 
đựng rủi ro của họ. Welcome Bonus không tạo thành định hướng cho bất kỳ quyết định nào 
mà Người tham gia đưa ra liên quan đến Tài khoản giao dịch của mình. Tất cả các lệnh giao 
dịch được đặt bởi chính khách hàng và khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư một cách 
độc lập. Khách hàng phải luôn đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên đánh giá của chính 
mình. 

14. XTB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào về máy tính, phần mềm, Internet, điện 
thoại, kỹ thuật, phần cứng và các bất thường khác khi tham gia chương trình khuyến mãi. 

15. XTB không chịu bất kỳ trách nhiệm cụ thể nào đối với bất kỳ sự can thiệp nào vào các 
mạch viễn thông, dữ liệu đường truyền và sự can thiệp trong giao dịch, có thể ảnh hưởng 
đến Chương trình khuyến mãi. 

16. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch, phiên bản tiếng 
Anh sẽ được áp dụng cuối cùng. 

17. Trong các vấn đề không thuộc các Quy định này, các quy định của Quy chế OTC sẽ được 
áp dụng tương ứng. 

18. Luật áp dụng cho các Quy định này là luật của Belize. 
 

 


