
    

Tel: (+84)901 838 828    |    Email: vn-cs@zfx.com    |    Website: www.zfx.com    |     Trang 1 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  
“50% CREDIT BONUS”  

 

Định nghĩa: 

[Tiền Nạp] là số tiền khách nạp vào tài khoản. Đơn vị là đô la Mỹ 

[Tiền Rút] là khoản tiền khách lựa chọn rút ra 

[Net Deposit] = Tiền Nạp – Tiền Rút 

[Tiền Thưởng] là số tiền thưởng mà sàn ký quỹ cho khách hàng 

[Khối lượng giao dịch tối thiểu] là tổng khối lượng cần giao dịch trước khi khách hàng 

có thể rút tiền thưởng nhận được từ Chương trình khuyến mãi 

[Số Dư Tài Khoản] là số dư có sẵn trong tài khoản của khách hàng 

 

Điều khoản chung: 

1. [Tiền Thưởng] của chương trình này có thể được dùng để bù trừ thua lỗ. 

2. [Tiền Thưởng] cung cấp mức ký quỹ bổ sung và tăng khoản tiền có sẵn để giao dịch 

(nghĩa là mở các vị thế mới và duy trì các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế đó). Khoản Tiền 

Thưởng sẽ được hiển thị ở cột “Tín dụng” trong nền tảng MT4. 

3. Chương trình chỉ áp dụng cho 1 tài khoản MT4 của mỗi khách hàng với hồ sơ hợp lệ. 

4. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho tài khoản STP của cả khách hàng mới và 

khách hàng hiện tại. Khách hàng được yêu cầu đăng ký tham gia thông qua trang khuyến 

mãi Zeal Capital Markets (Zeal). 

5. Đối với khách hàng hiện tại, quý khách cần phải đăng nhập tài khoản qua trang quảng 

cáo ở cổng thông tin MyZFX để tham gia chương trình. Khách hàng sẽ được chọn một tài 

khoản để tham gia chương trình. 

6. Đối với khách hàng mới tại ZFX, quý khách cần phải đăng ký mở tài khoản qua trang 

quảng cáo của ZFX để tham gia chương trình. Phần tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài 

khoản STP đầu tiên của khách. 

7. [Tiền Nạp] phải được nạp trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện cho chương trình 

khuyến mãi. Bất kỳ khoản tiền nạp nào được nạp trước hoặc sau giai đoạn này không đủ 

điều kiện cho chương trình khuyến mãi này. 

8. Thời gian chương trình: 00:00 ngày 16 tháng 11 và đến 24:00 ngày 31 tháng 1 2021. 

9. Chương trình này không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác 

của ZFX. 
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10. Đòn bẩy tối đa là 1:500 

11. Tất cả các khách hàng mới đều phải trên 18 tuổi. 

12. Nếu bản điều lệ này được dịch sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, khi có sự không nhất 

quán thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

Phương thức tính tiền thưởng:  

1. [Tiền Thưởng] chỉ được tính cho khoản Mới nạp, áp dụng cho cả khách hàng mới và cũ. 

Trong thời gian khuyến mãi, nếu khách hàng thực hiện thao tác rút tiền trước rồi nạp tiền 

thì khoản tiền trước sẽ không được tính.  

Ví dụ: Nếu A nạp 500 USD và có số dư 1000 USD trước khi tham gia khuyến mãi, sau đó 

A tham gia khuyến mãi, rút 1000 USD và nạp 1500 USD, chỉ 500 USD Net Deposit được 

tính vào [Tiền Thưởng]. 

Sau khi tài khoản giao dịch đã được nạp vào, người tham gia phải thông báo cho bộ phận 

Chăm Sóc Khách Hàng của ZFX để đưa số tiền thường vào tài khoản giao dịch của mình 

qua e-mail. 

2. Cách tính tiền thưởng 

• Nếu Net Deposit ít hơn 400 USD  

o Thì Tiền Thưởng  = Tiền Nạp * 50% 

• Nếu Net Deposit từ 400 USD cho đến ít hơn hoặc bằng 2,400 USD  

o Thì Tiền Thưởng = 200 USD + (Tiền Nạp – 400) * 20% 

• Nếu Net Deposit từ 2,400 USD cho đến ít hơn hoặc bằng 11,400 USD 

o Thì Tiền Thưởng = 600 USD + (Tiền Nạp – 2,400) * 10% 

• Nếu Net Deposit từ 11,400 USD trở lên thì Tiền Thưởng = 1,500 USD 

3. [Tiền Thưởng] tối đa tích luỹ của mỗi khách hàng có thể nhận được là 1,500 USD. 

 

Bảng ví dụ Tiền Thưởng: 

Net Deposit Hạng mức được thưởng Tiền thưởng được nhận 

$200 50% của $200 $100 

$400 50% của $400 $200 

$1,000 50% của $400 + 20% của $600 $200 +$120 = $320  

$2,400 50% của $400 + 20% của $2,000 $200 + $400 = $600 

$5,000 
50% của $400 + 20% của $2,000 + 10% 

của $2,600 

$200 + $400 + $260 = 

$860 
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$7,500 
50% của $400 + 20% của $2,000+ 10% 

của $5,100 

$200 + $400 + $510 = 

$1,110 

$11,400 
50% của $400 + 20% của $2,000+ 10% 

của $9,000 

$200 + $400 + $900 = 

$1,500 (Tối đa)  

 

4. Người tham gia không được phép chuyển khoản nội bộ. 

5. Được phép rút tiền, nhưng [Tiền Thưởng] cũng sẽ bị khấu trừ tương ứng với số [Tiền 

Thưởng] mới hợp lệ theo khoản Net Deposit hiện tại. 

 

Giao dịch Net Deposit Tiền thưởng hợp lệ 
Tiền thưởng thay 

đổi 

1 (Lần nạp đầu $400) $400 $200  

2 (Nạp vào $100) $500 $220  + 20 

3 (Rút $200) $300 $150     - 70 

4 (Nạp vào $500) $800 $280 + 130 

 

Phương thức rút tiền thưởng: 

1. Người tham gia có thể chuyển đổi [Tiền Thưởng] thành tiền mặt khi yêu cầu [Khối lượng 

giao dịch tối thiểu] đủ điều kiện tương ứng với khoản [Tiền Nạp]. Người tham gia phải 

đạt [Khối lượng giao dịch tối thiểu] tổng cộng của khoản [Tiền Nạp] để chuyển đổi 

[Tiền Thưởng] thành tiền mặt. 

2. Cách tính khối lượng giao dịch tối thiểu:  

       [Khối lượng giao dịch tối thiểu] = [Tiền thưởng] / 5 

 

Net 

Deposit 
Hạng mức được thưởng Tiền Thưởng được nhận 

Khối lượng 

lots yêu cầu 

$200 50% của $200 $100 20 

$400 50% của $400 $200 40 

$1,000 
50% của $400 +  20% của 

$600 
$200 + $120 = $320 64 
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$2,400 
50% của $400 + 20% của 

$2,000 
$200 + $400 = $600 120 

$5,000 
50% của $400 + 20% của 

$2,000 + 10% của $2,600 

$200 + $400 + $260 = 

$860 
172 

$7,500 
50% của $400 + 20% của 

$2,000+ 10% của $5,100 

$200 + $400 + $510 = 

$1,110 
222 

$11,400 
50% của $400 + 20% của 

$2,000+ 10% của $9,000 

$200 + $400 +$900 = 

$1,500 (Tối đa) 
300 

 

3. Khối lượng giao dịch được tính theo lots. 

4. Đơn vị của khối lượng giao dịch cần thiết là lots. Một lots được định nghĩa là một lots tiêu 

chuẩn của một vị thế đã hoàn tất mở và đóng. 

5. [Số lots yêu cầu giao dịch] sẽ được tính vào ngày cuối mỗi tuần. Nếu người tham gia 

đủ điều kiện theo yêu cầu nạp, [Tiền Thưởng] tương ứng sẽ được chuyển đổi thành tiền 

mặt và chuyển vào số dư của người tham gia. 

6. Những lệnh được mở và đóng trong vòng dưới 1 phút sẽ không được tính vào trong [Khối 

lượng giao dịch tối thiểu]. 

7. Những lệnh hedge (lệnh giao dịch Buy và Sell cùng khối lượng được mở cùng lúc trong 

vòng 120 giây) sẽ không được tính vào [Khối lượng giao dịch tối thiểu]. 

8. Tài khoản giao dịch sẽ bị Stop out nếu tổng vốn thực có của tài khoản người tham gia 

(số dư riêng + Lời & Lỗ thả nổi hiện tại + Phí qua đêm + Tổng Tiền Thưởng – Hoa hồng 

mỗi giao dịch) giảm xuống Mức Ngưng Giao Dịch là 30%.  

9. Thời gian giao dịch: Khách hàng phải hoàn thành các yêu cầu giao dịch lot trước 23:59 

ngày 31 tháng 1 năm 2021 để có thể rút tiền. Sau ngày này, tất cả khoản [Tiền thưởng] 

sẽ bị xóa. 

 

Quyền và miễn trừ trách nhiệm: 

1. Chương trình khuyến mãi này nhằm mục đích trao cho các nhà giao dịch chân chính cơ 

hội trải nghiệm môi trường giao dịch năng động với ZFX. ZFX sẽ không khoan nhượng 

đối với bất kì hành vi lạm dụng nào. Trong trường hợp có bất kì giao dịch không phù hợp, 

quá mức hay lạm dụng các lệnh liên quan đến “hedging”, các giao dịch đó sẽ không được 

xem xét và sẽ được coi là giao dịch bất hợp pháp. ZFX có quyền loại bỏ bất kỳ người 

tham gia nào hoặc hủy bỏ các giao dịch vi phạm quy tắc, áp dụng các chiến lược không 

phù hợp. “Hedge” nghĩa là khách hàng giao dịch đồng thời cả hai lệnh mua và bán với 
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khối lượng như nhau tại ZFX hoặc các công ty khác để kiếm lợi nhuận từ các điều khoản 

giao dịch. Zeal có toàn quyền phán quyết hành vi lạm dụng và đó sẽ là quyết định cuối 

cùng. 

2. ZFX có quyền từ chối khách hàng tham gia vào chương trình với nhiều yêu cầu từ cùng 

một địa chỉ IP. 

3. Nếu ZFX nghi ngờ khách hàng vi phạm hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của chương 

trình khuyến mãi, hoặc có hành động ác ý với Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, ZFX có 

quyền từ chối khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi, trì hoãn tạm thời hoặc chấm 

dứt và tùy từng trường hợp có thể sẽ yêu cầu chặn tài khoản khách hàng tạm thời hoặc 

vĩnh viễn. 

4. ZFX có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều kiện khuyến mãi nào, tất cả hoặc một phần 

hoặc chấm dứt hành động của quý khách bất cứ lúc nào mà không thông báo trước theo 

quy định đơn phương của công ty. 

5. Công ty có quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng (tên, hình ảnh và video) là 

người thắng giải cho mục đích tiếp thị. 

6. ZFX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì sự chậm trễ nào trong việc chấp nhận và chuyển 

lệnh do sự cố hoặc kết nối kém của các phương tiện truyền dẫn thông tin liên lạc, hoặc vì 

bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hoặc hoạch định hợp lý của khách 

hàng. 

7. ZFX có quyền sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ quy tắc nào trong và sau chương trình khuyến 

mãi. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện, và sẽ thông báo cho quý khách 

về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã được sửa đổi trên trang web 

của ZFX. 

8. Các điều khoản cập nhật vào: Ngày 15/11/2020 
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