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XTB INTERNATIONAL LIMITED (‘XTB’) - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
KHUYẾN MẠI “TẶNG THƯỞNG TIỀN NẠP NĂM MỚI 2023” 

1. Chương trình khuyến mại này có chứa một số thuật ngữ sau: 

● Tài khoản: Là tài khoản giao dịch mà Khách hàng đăng ký với XTB, cho phép Khách hàng 
thực hiện giao dịch các sản phẩm của XTB bằng vốn chính chủ thông qua nền tảng giao 
dịch của XTB; 

● Ngày kích hoạt: Được hiểu là ngày Khách hàng tham gia vào Chương trình Khuyến mại 
và chấp nhận Bản điều khoản; 

● Tiền nạp gốc: Được hiểu là khoản tiền Khách hàng nạp vào tài khoản giao dịch thật trong 
thời gian từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023, trừ khi có quy định khác được đề 
cập cụ thể trong Email xác nhận. 

● Khách hàng: Được hiểu là một cá nhân hoặc pháp nhân mà XTB đã ký kết thỏa thuận và 
chấp nhận anh ấy/cô ấy là chủ tài khoản thực sự dựa theo các Quy chế OTC; 

● Email xác nhận: Là email được gửi bởi XTB xác nhận rằng Khách hàng đã chọn tham 
gia Chương trình Khuyến mại và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện của chương 
trình; 

● Email mời tham gia: Là email được gửi bởi XTB nhằm mời gọi Khách hàng tham gia vào 
Chương trình Khuyến mại này; 

● Yêu cầu Tối thiểu: Là các Yêu cầu được đặt ra tại mục 2 của Bản điều khoản và cần 
được thực hiện bởi Khách hàng để nhận được các khoản Thưởng tiền nạp trong Chương 
trình Khuyến mại; 

● Quy chế OTC: Được hiểu là "Các quy định về cung cấp dịch vụ” của XTB International 
Limited và tất cả các tài liệu và chính sách khác ràng buộc khác; 

● Người tham gia: Là “Khách hàng” đồng ý tham gia Chương trình khuyến mại này bằng 
cách chấp nhận Bản điều khoản và được nhận Email xác nhận; 

● Thời gian khuyến mại: Được hiểu là khoảng thời gian từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 
29/01/2023; 

● Chương trình Khuyến mại: Được hiểu là Chương Trình Khuyến mại “Thưởng Tiền Nạp 
Năm Mới 2023” được quy định trong Bản điều khoản này; 

● Bản điều khoản: Được hiểu là các điều khoản và điều kiện chi phối Chương trình khuyến 
mại này, và tất cả các phụ lục kèm theo; 

● Thưởng tiền nạp: Được hiểu lượng tiền thưởng được quy định tại mục 6 dựa trên Tiền 
nạp gốc, khi số tiền này đạt tối thiểu 500 USD, trừ khi có quy định khác được đề cập cụ 
thể trong Email xác nhận; 

● XTB: Được hiểu là XTB International Limited. 
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2. Yêu cầu tối thiểu: 
a/ Để tham gia vào Chương trình Khuyến mại, Khách hàng cần được nhận Email mời tham gia và 
ghi danh vào Chương trình Khuyến mại bằng cách chấp nhận các Điều khoản thông qua Email 
hoặc chat trực tuyến. Việc tham gia Chương trình Khuyến mại được xem là thành công chỉ khi một 
Email xác nhận đã được gửi ra bởi XTB. 
b/ Để nhận được các lợi ích của Chương trình Khuyến mại, Người tham gia cần nạp một khoản 
tiền ít nhất 500 USD trong Thời gian khuyến mại. 
c/ Tất cả các Tài khoản giao dịch thật tại XTB đều có thể tham gia Chương trình Khuyến mại này. 

3. XTB có toàn quyền quyết định việc lựa chọn Khách hàng để tham gia vào Khuyến mại này. 

4. Chương trình Khuyến mại này không thể được tham gia cùng lúc với các Chương trình Khuyến mại 
khác (Ngoại trừ chương trình khuyến mại “Khuyến mại nạp tiền 2022”). Khách hàng thừa nhận rằng bằng 
cách đăng ký tham gia Chương trình Khuyến mại này và chấp nhận các Quy định và điều khoản của 
chương trình, khách hàng sẽ không được phép tham gia bất kỳ Chương trình Khuyến mại nào khác (Ngoại 
trừ chương trình khuyến mại “Khuyến mại nạp tiền 2022”) và mọi tiến trình trong các khuyến mại khác sẽ 
bị mất và không thể phục hồi. 

5. Khoản Thường tiền nạp sẽ được ghi có vào tài khoản của khách hàng khi Yêu cầu tối thiểu được thực 
hiện vào ngày làm việc kế tiếp sau khi mức Tiền nạp gốc được xác nhận.  

6. Khoản Thường tiền nạp được tính như sau: 

• Nếu khoản tiền nạp gốc đạt từ 500 USD đến 999 USD, khoản Thưởng tiền nạp sẽ tương đương với 88 
USD; 

• Nếu khoản tiền nạp gốc đạt từ 1000 USD đến 2999 USD, khoản Thưởng tiền nạp sẽ tương đương với 
188 USD; 

• Nếu khoản tiền nạp gốc đạt từ 3000 USD đến 5999 USD, khoản Thưởng tiền nạp sẽ tương đương với 
688 USD; 

• Nếu khoản tiền nạp gốc đạt từ 6000 USD trở lên, khoản Thưởng tiền nạp sẽ tương đương với 1688 USD; 

7. Khoản Thưởng tiền nạp và sẽ hết hạn sau 2 (hai) tháng kể từ ngày được nhận hoặc khi số dư tài khoản 
giao dịch giảm xuống dưới khoản Tiền nạp gốc, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước. 

8. Khoản Thưởng tiền nạp có thể được chuyển thành số dư tài khoản và rút ra nếu Khách hàng hoàn thành 
đủ Khối lượng giao dịch yêu cầu đặt ra dưới đây trong vòng 60 ngày kể từ ngày khoản Thưởng tiền nạp 
được thêm vào tài khoản của Khách hàng: 

Khối lượng giao dịch yêu cầu = Thưởng tiền nạp ÷ 2.5 

Lot giao dịch sẽ được tính cho tất cả các công cụ giao dịch hiện có, ngoại trừ: Crypto CFDs, Cổ phiếu 
CFDs, ETF CFDs. Lệnh giao dịch phải được mở ít nhất 3 phút. 

9. XTB có toàn quyền sửa đổi các điều thuộc Bản điều khoản này vì những lý do quan trọng bất cứ lúc nào 
trong Thời gian khuyến mại. Người tham gia sẽ được thông báo bằng email về bất cứ thay đổi nào trong 
Bản điều khoản. 

10. Các điều sau được xem là lý do quan trọng để thay đổi các điều khoản của Quy định, tuy nhiên XTB 
sẽ không bị giới hạn chỉ trong các lý do này: 
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a) Thay đổi trong các điều luật chung có hoặc có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của XTB, 
bao gồm các dịch vụ do XTB cung cấp; 
b) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này cho phù hợp với các điều luật chung; 
c) Thay đổi trong việc giải thích các quy định pháp luật do phán quyết của tòa án, nghị quyết, 
quyết định, khuyến nghị hoặc hành vi khác của các cơ quan nhà nước; 
d) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này cho phù hợp với các quyết định, hướng dẫn, khuyến 
nghị hoặc các hành động khác của cơ quan giám sát; 
e) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu này theo các yêu cầu liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng; 
f) Việc thay đổi phạm vi hoạt động hoặc thay đổi phạm vi cung cấp dịch vụ hoặc phương thức 
cung cấp dịch vụ; 
g) Giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ ưu đãi mới của XTB hoặc thay đổi điều kiện dịch vụ của 
XTB, sửa đổi các dịch vụ hoặc sản phẩm hiện hành, bao gồm phạm vi và cách thức cung cấp 
của các sản phẩm và dịch vụ này; 
h) Nhất thiết phải điều chỉnh Tài liệu cho phù hợp với điều kiện thị trường, bao gồm việc thay đổi 
các đơn vị cung cấp thanh khoản, thay đổi công nghệ, thay đổi chức năng của thị trường phái 
sinh. 
 

11. Trong trường hợp được đề cập ở điểm 9, các điều khoản được sửa đổi trong Quy định này sẽ có 
hiệu lực kể từ ngày công bố. 
 
12. XTB có quyền loại trừ Người tham gia khỏi Khuyến mại này trong trường hợp có nghi ngờ chính 
đáng về các hành vi không công bằng. 

13. Người tham gia đồng ý rằng đầu tư vào CFDs có mức độ rủi ro cao. Chương trình khuyến mại có thể 
không thay đổi chiến lược đầu tư của Người tham gia và đặc biệt là mức độ chịu đựng rủi ro của họ. 
Chương trình khuyến mại không tạo thành định hướng cho bất kỳ quyết định nào mà Người tham gia đưa 
ra liên quan đến Tài khoản giao dịch của mình. Tất cả các lệnh giao dịch được đặt bởi chính khách hàng 
và khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư một cách độc lập. Khách hàng phải luôn đưa ra các quyết 
định đầu tư dựa trên đánh giá của chính mình. 

14. XTB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào về máy tính, phần mềm, Internet, điện thoại, kỹ thuật, 
phần cứng và các bất thường khác khi tham gia chương trình khuyến mại. 

15. XTB không chịu bất kỳ trách nhiệm cụ thể nào đối với bất kỳ sự can thiệp nào vào các mạch viễn thông, 
dữ liệu đường truyền và sự can thiệp trong giao dịch, có thể ảnh hưởng đến Chương trình khuyến mại. 

16. Trong các vấn đề không thuộc các Quy định này, các quy định của Quy chế OTC sẽ được áp dụng 
tương ứng. 

17. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp 
dụng. 

18. Luật áp dụng cho các Quy định này là luật của Belize. 
 
 
 


