1. Mỗi người giữ coupon đều có quyền lợi nhận tiền thưởng với số tiền được quy định trong điều khoản coupon.
2. Tiền thưởng mà người sở hữu coupon nhận được có thể được ghi có vào tài khoản giao dịch mới hoặc tài khoản
đã được cấp vốn bằng Tiền thưởng cố định hoặc Tiền thưởng chào mừng là 30% hoặc 55% số tiền ký quỹ.
3. Khách hàng xác nhận rằng họ sẽ sử dụng tiền thưởng được cung cấp bởi các điều kiện coupon vì lợi ích của riêng
mình và không vì lợi ích của bất kỳ thành viên gia đình, họ hàng hoặc người quen nào.
4. Tiền thưởng mà người sở hữu coupon nhận được không thể rút khỏi tài khoản nếu không đáp ứng các điều kiện
quy định tại Khoản 7. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ tiền thưởng có thể được rút ra mà không có bất kỳ giới
hạn nào với điều kiện là tất cả các điều khoản của Thỏa thuận hiện tại được thực hiện.
5. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp rút tiền từ tài khoản giao dịch, tiền thưởng sẽ bị hủy toàn bộ.
6. Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng mà không cần thông báo trước và không cần giải thích lý do. Do đó, chúng
tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tính vào quỹ tiền thưởng khi tính toán lợi nhuận của chiến lược giao dịch của
bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả các trường
hợp Stop Out, vì tiền thưởng đã trao vẫn thuộc toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền
thưởng bằng cách mở số lô yêu cầu được quy định tại Khoản 7 của Thỏa thuận hiện tại.
7. Tiền thưởng coupon có thể được rút sau khi một số lô InstaForex nhất định đã được tích lũy trên tài khoản giao
dịch (1 lô thị trường bằng 10 lô InstaForex) bằng X * 5, trong đó X là số tiền thưởng tính bằng USD.
8. Khách hàng chỉ có thể nhận Tiền thưởng coupon một lần.
9. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản chiến dịch mà không cần thông báo trước.
10. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của
phiên bản dịch và Thỏa thuận bằng tiếng Anh, thì Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu
trước.

Khách hàng có quyền không thừa nhận quyết định của Công ty trong vòng 10 ngày qua email: bonuses@instaforex.com
.

