1. M?i ch? s? h?u Th? Câu l?c b? InstaForex ??u có quy?n nh?n Ti?n th??ng Câu l?c b? vào tài kho?n giao d?ch.
2. S? ti?n th??ng ghi có ph? thu?c vào s? d? tài kho?n giao d?ch. * Nh? v?y, Ti?n th??ng ???c ghi có s? b?ng:
1. 1% s? d? n?u nó là < $500
2. 2% s? d? n?u nó là < $500-1,000
3. 3% s? d? n?u nó là < $1,000-1,500
4. 4% s? d? n?u nó là < $1,500-2,500
5. 5% s? d? n?u nó là $2,500-5,000
6. 6% s? d? n?u nó là $5,000-7,500
7. 7% s? d? n?u nó là $7,500-10,000
8. 8% s? d? n?u nó là $10,000-13,000
9. 9% s? d? n?u nó là $13,000-15,000
10. 10% s? d? n?u nó là $15,000 hay nhi?u h?n
3. Ti?n th??ng Câu l?c b? có th? ???c ghi có vào tài kho?n ?ã ???c ghi có b?ng m?t lo?i ti?n th??ng khác (Ti?n th??ng chào m?ng c? ??nh, Ti?n
th??ng 30% ho?c gi?i th??ng khi tham gia vào các chi?n d?ch qu?ng cáo c?a InstaForex). Tuy nhiên, s? ti?n th??ng ghi có không ???c tính
??n khi tính Ti?n th??ng Câu l?c b?. S? l??ng tài kho?n ?? nh?n Ti?n th??ng Câu l?c b? cho m?i Khách hàng là không gi?i h?n.
4. Khách hàng có quy?n nh?n Ti?n th??ng Câu l?c b? cho m?i kho?n ti?n g?i.
5. Khách hàng ??ng ý r?ng b?t k? ho?t ??ng rút ti?n nào t? tài kho?n giao d?ch ngay sau khi Ti?n th??ng Câu l?c b? ?ã ???c ghi có s? là nguyên
nhân khi?n h?y b? m?t ph?n ti?n th??ng t??ng ?ng v?i s? ti?n rút. T?ng s? ti?n th??ng b? h?y không ???c v??t quá s? ti?n th??ng ?ã ghi có.
6. Khách hàng không c?n ph?i xác minh danh tính c?a mình khi ??ng ký Ti?n th??ng Câu l?c b?. Tuy nhiên, Công ty có quy?n yêu c?u các gi?y
t? tùy thân theo quy?t ??nh c?a riêng mình.
7. Có th? rút Ti?n th??ng Câu l?c b? v?i ?i?u ki?n t?ng kh?i l??ng giao d?ch MUA ho?c BÁN ?ã hoàn thành b?ng X * 3 lô InstaForex, trong ?ó
X là t?ng kh?i l??ng ti?n th??ng ???c ghi có. ??i v?i tài kho?n b?ng RUB, kh?i l??ng giao d?ch ???c tính theo công th?c sau: X * 3/50 (lô
InstaForex). **
8. Công ty có quy?n h?y b? Ti?n th??ng Câu l?c b? theo quy?t ??nh riêng c?a mình b?t c? lúc nào mà không c?n gi?i thích lý do. ***
9. Khách hàng ??ng ý r?ng trong tr??ng h?p Công ty phát hi?n b?t k? d?u hi?u l?i d?ng ch??ng trình ti?n th??ng nào ho?c n?u l?i nhu?n trong tài
kho?n b?ng v?i ti?n g?i, thì Công ty có th? h?y b? ti?n th??ng và ?i?u ch?nh l?i nhu?n thu ???c t? ?ó b?ng v?i s? ti?n th??ng t?ng mà không
c?n c?nh báo tr??c ho?c gi?i thích lý do. Khách hàng c?n nh?n bi?t nh?ng r?i ro có th? x?y ra khi áp d?ng ?i?u kho?n này.
10. Công ty có toàn quy?n quy?t ??nh tính toán và phân ph?i l?i nhu?n nh?n ???c v?i vi?c s? d?ng qu? th??ng theo t? l? gi?a qu? th?c c?a Khách
hàng và qu? th??ng trong tài kho?n. ?i?u này áp d?ng cho l?i nhu?n nh?n ???c t? th?i ?i?m ??ng ký tài kho?n ho?c t? th?i ?i?m ti?n th??ng
???c ghi có vào tài kho?n. ??ng th?i, m?t ph?n l?i nhu?n t??ng ?ng v?i s? ti?n th??ng có th? b? gi?i h?n ?? rút t? tài kho?n giao d?ch cho ??n
khi Khách hàng s? h?u ti?n th??ng theo các quy t?c t??ng t? nh? các ?i?u ki?n s? d?ng ti?n th??ng ???c quy ??nh trong Th?a thu?n hi?n t?i.
11. Khách hàng ??ng ý r?ng n?u s? v?n ch? s? h?u trong tài kho?n tr? nên ít h?n s? ti?n th??ng hi?n t?i, t?c là khi kho?n l? hi?n t?i v??t quá v?n
ch? s? h?u c?a Khách hàng, thì t?t c? các kho?n ti?n trong tài kho?n ???c coi là ti?n th??ng. N?u Khách hàng g?i ti?n, thì s? ti?n trên tài kho?n
s? ???c tính toán và phân b? gi?a qu? ti?n th??ng và v?n ch? s? h?u c?a Khách hàng t??ng ?ng v?i s? ti?n g?i và giá tr? c?a qu? th??ng t?i th?i
?i?m g?i ti?n.
12. Công ty có quy?n s?a ??i ho?c ?i?u ch?nh các ?i?u kho?n chi?n d?ch mà không c?n thông báo tr??c.
13. Ngôn ng? chính th?c c?a Th?a thu?n là ti?ng Anh. Trong tr??ng h?p xem xét gi?a các bài ??c chuy?n th? c?a m?t phiên b?n d?ch và Th?a
thu?n b?ng ti?ng Anh, thì Th?a thu?n b?ng ti?ng Anh ???c coi là tiêu chu?n tham chi?u tr??c.

* S? d? ti?n g?i và ti?n rút trên tài kho?n ???c tính t? th?i ?i?m thanh toán kh?u tr? cho Th? Câu l?c b?.
** N?u, ngoài Ti?n th??ng Câu l?c b?, tài kho?n ???c ghi có b?ng Ti?n th??ng 30% ho?c Ti?n th??ng Chào m?ng C? ??nh, thì t?ng s? ti?n th??ng s?
???c tính.
*** ?i?u kho?n này nh?m ng?n ch?n các hành vi gian l?n v?i h? th?ng ti?n th??ng. Tuy nhiên, vi?c th?c thi quy ??nh này không có ngh?a là t?t c? các
tài kho?n mà Công ty ?ã h?y các kho?n ti?n th??ng ?ã nh?n tr??c ?ó ??u b? xác nh?n là vi ph?m các quy t?c. Trong m?t s? tr??ng h?p, không th? xác
??nh rõ th?c t? c?a hành vi vi ph?m n?i quy. Có 10% kh? n?ng vi?c h?y b? ti?n th??ng do nh?m l?n s? x?y ra ?? ng?n ch?n vi?c l?m d?ng h? th?ng
ti?n th??ng.

