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XTB International Limited - Điều Khoản Và Điều Kiện Chương Trình “XTrader - Đi Tìm 
Nhân Tố Bí Ẩn” 
 
1. Các thuật ngữ sau được định nghĩa như dưới đây và không thể được gán cho ý nghĩa khác 
hoặc sửa đổi với mục đích giải thích các điều khoản trong tài liệu này: 
 
Tài khoản; là tài khoản giao dịch mà Khách hàng đăng ký tại XTB, tài khoản này cho phép 
khách hàng tham gia giao dịch các sản phẩm tài chính tại XTB bằng nguồn vốn từ chính Khách 
hàng thông qua các nền tảng giao dịch của XTB; 
Khách hàng; được hiểu là cá nhân hoặc pháp nhân mà XTB đã ký kết thỏa thuận chấp nhận 
cho cá nhân hoặc pháp nhân này đăng ký và sở hữu một tài khoản giao dịch thật phù hợp với 
Quy định OTC;  
Yêu cầu tối thiểu: là các yêu cầu được nêu trong điều 3 của Tài liệu này và phải được Khách 
hàng đáp ứng để tham gia Cuộc thi XTrader - Đi Tìm Nhân Tố Bí Ẩn và để nhận Giải thưởng; 
Quy định OTC; được hiểu là “Các quy định đối với việc cung cấp dịch vụ” của XTB 
International Limited và tất cả các tài liệu và chính sách ràng buộc lên Khách hàng; 
Người tham gia; được hiểu là bất kỳ Khách hàng của XTB nào đạt đủ Yêu cầu tối thiểu được 
đặt ra trong điều 3 của Tài liệu này; 
Giải thưởng; được hiểu là phần thưởng được trao cho Người tham gia khi người đó đạt được 
vị trí cao trong bảng xếp hạng với các điều kiện được liệt kê ở điều 6 của Tài liệu này; 
Thời gian diễn ra; được hiểu là khoảng thời gian từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 
16/09/2020; 
Chương trình; được hiểu là chương trình “XTrader - Đi Tìm Nhân Tố Bí Ẩn” được điều hành 
theo các điều khoản được đặt ra trong Tài liệu này; 
Khách hàng được giới thiệu; là Khách hàng mới được giới thiệu để tham gia vào Chương 
trình này trong Thời gian diễn ra Chương trình; 
Địa chỉ đăng ký; là địa chỉ cư trú hiện tại của Khách hàng được ghi nhận tại trang Quản lý Tài 
khoản; 
Tài liệu; được hiểu là các điều kiện và điều khoản nhằm điều hành Chương trình này, bao gồm 
tất cả các phụ lục kèm theo; 
XTB; được hiểu là công ty XTB International Limited. 
 
2. Chương trình này diễn ra từ ngày 17/08/2020 và kết thúc vào cuối ngày 16/09/2020. 
 
3. Yêu cầu tối thiểu: 

  
a) Để tham gia vào Chương trình này, Khách hàng cần phải có số tiền gửi ròng từ ngày 

01/08/2020 đến hết ngày 16/09/2020 ít nhất 1000 USD. Ngoài ra, Khách hàng cũng phải 
giao dịch ít nhất 20 lots trong Thời gian diễn ra Chương trình; 

b) Khách hàng phải là người mang quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam 
mới có thể tham gia Chương trình này; 
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c) Tất cả các tài khoản Standard thật tại XTB đều có thể tham gia vào Chương trình này; 
d) Khi nào Yêu cầu tối thiểu không đạt được, Khách hàng sẽ không thể tham gia vào 

Chương trình này. 

4. XTB có toàn quyền điều chỉnh các điều kiện quy định tại điểm 3. 

5. Người tham gia có thể rút ra khỏi Chương trình này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi một email 

thông báo đến địa chỉ: cs_int@xtb.com. 

6. Giải thưởng sẽ được trao theo các điều khoản dưới đây: 
 

a) Người tham gia sẽ được được tính điểm dựa trên tổng số Pip phát sinh trong quá trình 
giao dịch của khách hàng trên tất cả các sản phẩm giao dịch, ngoại trừ: Crypto CFDs, 
Stock CFDs, ETF CFDs.  
 

b) Những Người tham gia có số điểm cao nhất sẽ nhận được các Giải thưởng theo thứ tự 
dưới đây: 

● Giải nhất - 3000 USD; 
● Giải nhì - 1000 USD; 
● Giải ba - 500 USD; 
● Giải tư - 200 USD; 
● Giải năm - 100 USD. 

 
7. Người tham gia có thể nhận pip thưởng (Tối đa 500 pips mỗi người) thông qua các hoạt 
động sau: 

 
a) Giới thiệu Khách hàng mới đến XTB và đáp ứng các Yêu cầu tối thiểu để tham 

gia Chương trình này trong Thời gian diễn ra. Người tham gia sẽ được thưởng 
điểm tương đương 30 pips cho mỗi 5 khách hàng được giới thiệu. Không giới 
hạn số Khách hàng mới có thể giới thiệu. 

b) Chia sẻ bài đăng về Chương trình khuyến mãi này từ trang Facebook XTB ở chế 
độ công khai trên trang facebook, instagram và twitter cá nhân của Người tham 
gia với các hashtag sau: #xtb #cuocthixtrader. Người tham gia sẽ được tăng 
điểm tương đương với 5 pips cho mỗi bài chia sẻ.  

c) Đăng video hoặc live streaming về Khuyến mãi này trên trang Facebook của 
chính Người tham gia ở chế độ công khai với các hashtag sau: #xtb 
#cuocthixtrader. Người tham gia sẽ được thưởng 30 pips cho mỗi video được 
đăng tải. (Nếu nhiều video được chia sẻ bởi Người tham gia có cùng nội dung 
hoặc tư liệu trùng lặp với nhau, XTB có thể từ chối và chỉ tính 1 lần 30 pips duy 
nhất) Người tham gia là chủ sở hữu của một trong 3 video có tương tác cao nhất 
(được tính dưới dạng tổng số lượt thích, chia sẻ và bình luận) sẽ được nhận 
thêm 100 pips vào điểm số cuối cùng. (Giới hạn cho một video/livestream có 
tương tác tốt nhất cho mỗi Người tham gia) 
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Người tham gia cần thông báo cho XTB nếu họ đủ điều kiện nhận pip thưởng bằng cách gửi 
email đến cs_int@xtb.com trước ngày 16 tháng 9 năm 2020. Email nên bao gồm thông tin về 
hoạt động được thực hiện bởi Người tham gia và pip bonus sẽ được được xét cấp dựa theo 
các thông tin được đưa ra. 
 
8. Giải thưởng sẽ được gửi vào Tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng 7 ngày sau khi 
kết thúc Thời gian khuyến mãi. 
 
9. XTB có toàn quyền sửa đổi Tài liệu này vì những lý do quan trọng bất cứ lúc nào trong Thời 
gian diễn ra Chương trình. Người tham gia sẽ được thông báo qua email về bất kỳ các thay đổi 
nào về nội dung của Tài liệu này. 
 
 
10. Những điều sau đây được coi là lý do quan trọng để sửa đổi Tài liệu này. Tuy nhiên, lý do 
sửa đổi có thể không thuộc danh sách được nêu ra: 
 

a) Thay đổi trong các điều luật chung có hoặc có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của 
XTB, bao gồm các dịch vụ do XTB cung cấp; 
b) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này cho phù hợp với các điều luật chung; 
c) Thay đổi trong việc giải thích các quy định pháp luật do phán quyết của tòa án, nghị 
quyết, quyết định, khuyến nghị hoặc hành vi khác của các cơ quan nhà nước; 
d) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này cho phù hợp với các quyết định, hướng dẫn, 
khuyến nghị hoặc các hành động khác của cơ quan giám sát; 
e) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này theo các yêu cầu liên quan đến bảo vệ người 
tiêu dùng; 
f) Việc thay đổi phạm vi hoạt động hoặc thay đổi phạm vi cung cấp dịch vụ hoặc phương 
thức cung cấp dịch vụ; 
g) Giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ ưu đãi mới của XTB hoặc thay đổi điều kiện 
dịch vụ của XTB, sửa đổi các dịch vụ hoặc sản phẩm hiện hành, bao gồm phạm vi và 
cách thức cung cấp của các sản phẩm và dịch vụ này; 
h) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu cho phù hợp với điều kiện thị trường, bao gồm việc 
thay đổi các đơn vị cung cấp thanh khoản, thay đổi công nghệ, thay đổi chức năng của 
thị trường phái sinh. 

11. Trong trường hợp được đề cập ở điểm 9, các điều khoản được sửa đổi trong Tài liệu này 
sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. 
 
12. XTB có quyền loại trừ Người tham gia khỏi Chương trình này trong trường hợp có nghi ngờ 
chính đáng về các hành vi không công bằng bao gồm nhưng không giới hạn trong: cố ý mở và 
đóng các giao dịch đối nghịch trên cùng một hợp đồng chênh lệch (CFD) tại cùng thời điểm 
hoặc có thời điểm gần nhau. Loại sản phẩm tương tự trên các cặp tiền tệ hoặc trên các hợp 
đồng chênh lệch (CFD), giữa các khoản có giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan trong khoảng 
thời gian tham chiếu ít nhất bằng 0,7 (bằng chữ: bảy phần mười). 
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13. Người tham gia chấp nhận 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 có thể xảy ra khi tham gia Chương trình. 
 
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 mà có thể ảnh hưởng đến 
Chương trình. 
 
16. Trong các vấn đề không thuộc các điều khoản được nêu trong Tài liệu này, các quy định 
của Quy định OTC sẽ được áp dụng tương ứng. 
 
17. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch, phiên bản tiếng Anh 
sẽ được áp dụng. 
 
18. Luật áp dụng cho Tài liệu này là luật của Belize. 


