Thỏa thuận sử dụng tài khoản giao dịch miễn phí qua đêm
1. Tài liệu này (Thỏa thuận sử dụng tài khoản giao dịch miễn phí qua đêm, sau đây gọi là Thỏa thuận) quy định các
điều khoản và điều kiện mà theo đó tài khoản giao dịch miễn phí qua đêm được sử dụng. Nó bổ sung cho Thỏa
thuận chào bán công khai về cung cấp dịch vụ. Thỏa thuận này được coi là có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển đổi
tài khoản giao dịch của Khách hàng thành loại tài khoản miễn phí qua đêm.
2. Tài khoản giao dịch được Bộ phận Quan hệ Khách hàng của InstaForex (sau đây gọi là Công ty) chuyển đổi thành
loại miễn phí khi có sự đồng ý của Khách hàng, người đã hoàn thành mẫu đơn đăng ký dịch vụ này. Công ty có
quyền từ chối đơn đăng ký của Khách hàng mà không cần giải thích lý do.
3. Dịch vụ miễn phí qua đêm được áp dụng cho tất cả các hoạt động giao dịch của Khách hàng, ngoại trừ:
1. Những giao dịch được thực hiện với các công cụ USD / HKD, EUR / RUR và USD / RUR mà các phí qua đêm
được tính phí thường xuyên trong tất cả các tài khoản;
2. Giao dịch với bất kỳ công cụ nào thuộc các nhóm tài sản sau: "CFD trên chứng khoán", "Tiền mã hóa" và
"Kim loại" nếu các vị thế mở được duy trì bằng số tiền vay từ công ty chứ không phải bằng tiền của chính
khách hàng.
3. được thực hiện với bất kỳ công cụ nào thuộc nhóm "Ngoại hối", "Chỉ số" và "Hợp đồng tương lai", kể từ lúc
thời hạn của chúng vượt quá 7 ngày.
4. Tất cả các tài khoản giao dịch thuộc loại miễn phí qua đêm nghĩa là không tính lãi suất dưới mọi hình thức: thực
hiện phí qua đêm vào buổi tối.
5. Khách hàng có quyền yêu cầu chuyển đổi tài khoản phụ của mình thành loại thông thường bất cứ lúc nào. Trong
trường hợp có nhiều lần yêu cầu chuyển đổi sang loại hình miễn phí qua đêm, Công ty có quyền yêu cầu giải
thích cho những hành động này của Khách hàng.
6. Khách hàng không được yêu cầu thanh toán số tiền phí qua đêm đã bị mất do chuyển đổi tài khoản phụ của
Khách hàng thành loại miễn phí qua đêm trong khoảng thời gian mà tài khoản phụ vẫn nằm trong nhóm miễn phí
hoán đổi.
7. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, Công ty có quyền chấm dứt dịch vụ miễn phí qua đêm trên tài khoản của
Khách hàng và tính phí qua đêm trong khoảng thời gian tài khoản được miễn phí qua đêm.
8. Thỏa thuận bổ sung cho thỏa thuận chính của Công ty về việc cung cấp dịch vụ và được coi là ưu tiên cao hơn
trong trường hợp có sự khác biệt với thỏa thuận chính về các điều kiện giao dịch.
9. Thỏa thuận được coi là chấm dứt kể từ thời điểm Phòng quan hệ khách hàng của Công ty nhận được đơn đăng ký
của Khách hàng về việc hủy bỏ dịch vụ miễn phí qua đêm.
10. Dịch vụ miễn phí qua đêm chỉ dành cho các tài khoản không đăng ký trong chương trình liên kết.
11. Địa điểm ký kết Thỏa thuận được các bên công nhận là địa điểm ký kết Thỏa thuận chào bán công khai chính.

