Th?a thu?n s? d?ng tài kho?n giao d?ch mi?n phí qua ?êm
1. Tài li?u này (Th?a thu?n s? d?ng tài kho?n giao d?ch mi?n phí qua ?êm, sau ?ây g?i là Th?a thu?n) quy ??nh các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n mà
theo ?ó tài kho?n giao d?ch mi?n phí qua ?êm ???c s? d?ng. Nó b? sung cho Th?a thu?n chào bán công khai v? cung c?p d?ch v?. Th?a thu?n
này ???c coi là có hi?u l?c k? t? th?i ?i?m chuy?n ??i tài kho?n giao d?ch c?a Khách hàng thành lo?i tài kho?n mi?n phí qua ?êm.
2. Tài kho?n giao d?ch ???c B? ph?n Quan h? Khách hàng c?a InstaForex (sau ?ây g?i là Công ty) chuy?n ??i thành lo?i mi?n phí khi có s? ??ng
ý c?a Khách hàng, ng??i ?ã hoàn thành m?u ??n ??ng ký d?ch v? này. Công ty có quy?n t? ch?i ??n ??ng ký c?a Khách hàng mà không c?n
gi?i thích lý do.
3. D?ch v? mi?n phí qua ?êm ???c áp d?ng cho t?t c? các ho?t ??ng giao d?ch c?a Khách hàng, ngo?i tr?:
1. Nh?ng giao d?ch ???c th?c hi?n v?i các công c? USD / HKD, EUR / RUR và USD / RUR mà các phí qua ?êm ???c tính phí th??ng
xuyên trong t?t c? các tài kho?n;
2. Nh?ng giao d?ch ???c th?c hi?n v?i b?t k? công c? nào thu?c nhóm "CFD trên c? phi?u" và "ti?n ?i?n t?", n?u ít nh?t 10 ngày ?ã trôi
qua k? t? khi m? các giao d?ch liên quan.
4. T?t c? các tài kho?n giao d?ch thu?c lo?i mi?n phí qua ?êm ngh?a là không tính lãi su?t d??i m?i hình th?c:
1. Th?c hi?n phí qua ?êm vào bu?i t?i
2. Lãi su?t c? ??nh 5%
5. Khách hàng có quy?n yêu c?u chuy?n ??i tài kho?n ph? c?a mình thành lo?i thông th??ng b?t c? lúc nào. Trong tr??ng h?p có nhi?u l?n yêu
c?u chuy?n ??i sang lo?i hình mi?n phí qua ?êm, Công ty có quy?n yêu c?u gi?i thích cho nh?ng hành ??ng này c?a Khách hàng.
6. Khách hàng không ???c yêu c?u thanh toán s? ti?n phí qua ?êm ?ã b? m?t do chuy?n ??i tài kho?n ph? c?a Khách hàng thành lo?i mi?n phí
qua ?êm trong kho?ng th?i gian mà tài kho?n ph? v?n n?m trong nhóm mi?n phí hoán ??i.
7. Trong tr??ng h?p phát hi?n vi ph?m, Công ty có quy?n ch?m d?t d?ch v? mi?n phí qua ?êm trên tài kho?n c?a Khách hàng và tính phí qua
?êm trong kho?ng th?i gian tài kho?n ???c mi?n phí qua ?êm.
8. Th?a thu?n b? sung cho th?a thu?n chính c?a Công ty v? vi?c cung c?p d?ch v? và ???c coi là ?u tiên cao h?n trong tr??ng h?p có s? khác bi?t
v?i th?a thu?n chính v? các ?i?u ki?n giao d?ch.
9. Th?a thu?n ???c coi là ch?m d?t k? t? th?i ?i?m Phòng quan h? khách hàng c?a Công ty nh?n ???c ??n ??ng ký c?a Khách hàng v? vi?c h?y
b? d?ch v? mi?n phí qua ?êm.
10. D?ch v? mi?n phí qua ?êm ch? dành cho các tài kho?n không ??ng ký trong ch??ng trình liên k?t.
11. ??a ?i?m ký k?t Th?a thu?n ???c các bên công nh?n là ??a ?i?m ký k?t Th?a thu?n chào bán công khai chính.

