
 

 

 
 

TTCM Traders Capital Limited (gọi là "TTCM BM") hoạt động dưới tên giao dịch TTCM là công ty trách nhiệm hữu hạn, được thành lập tại Bermuda theo khoản 14 
và 6/132C (1) của Đạo luật các công ty vào năm 1981 và được đăng ký với cơ quan đăng ký của công ty theo số công ty 54135, có địa chỉ đăng ký Tầng 5, Andrew's 
Place, 51 street, Hamilton HM 12, Bermuda. 

 

 
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 
 

Hiệu lực từ 16.03.2018 
Giới thiệu 

 

1.1. Khuyến mãi “Chiết khấu VIP hàng ngày” (sau đây tham khảo như là “khuyến mãi”) sẽ chạy từ 
19.03.2018 – 30.06.2023 (đã bao gồm). 

 

1.2. Khuyến mãi được TTCM Capital Markets Limited (sau đây gọi là ‘TTCM’) tạo và tổ chức. 
 

2. Điều kiện 
 

2.1. Tất cả khách hàng tham gia có thể giao dịch bất kỳ những sản phẩm có thể giao dịch được 
thông qua nền tảng TTCM, ở đó họ sẽ nhận chiết khấu hoàn tiền theo như bảng, cung cấp tất cả 
những điều kiện được đáp ứng. 

 

2.2. Để tham gia vào khuyến mãi này, khách hàng được yêu cầu phải xác minh hồ sơ với TTCM và 
giao dịch trên loại tài khoản Classic và PRO. Khối lượng hàng ngày được tính trên mỗi tài khoản. Khách 
hàng có thể giao dịch trên nhiều tài khoản. Khối lượng trên mỗi tài khoản sẽ được tính riêng biệt. 
Khách hàng có thể nhận khuyến mãi cho nhiều tài khoản giao dịch Classic và Pro. 

 

2.3. Chiết khấu hoàn tiền được trả cho những giao dịch đóng đáp ứng những tiêu chí và tham gia 
trong thời gian cụ thể. 

 

2.4. Chiết khấu hoàn tiền sẽ được ghi có đến tất cả những tài khoản giao dịch thực đang tham gia 
theo ngày làm việc. 

 

2.5. Tất cả các tính toán sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại có sẵn trong 
khoảng thời gian tính toán chiết khấu ở trên. 
 
2.6.  Trong khoảng thời gian tính toán, tất cả các tài khoản giao dịch có số dư/vốn chủ sở hữu âm 
hoặc tài khoản đã được điều chỉnh số dư do số dư âm sẽ miễn nhận chiết khấu hoàn lại tiền. 

 

3. Khác 
 

3.1. TTCM có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản của mình 
bất cứ lúc nào cho bất kỳ hoặc tất cả những người tham gia mà không cần thông báo. Điều này có 
thể bao gồm các trường hợp gian lận hoặc thao túng từ bất kỳ cá nhân nào hoặc nhóm cá nhân. Bất 
kỳ sự chấm dứt hoặc sửa đổi nào được thực hiện được xác định theo quyết định riêng của TTCM. 

 

3.2. Trong trường hợp có vấn đề về dịch thuật, văn bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế. 
 

3.3. Nếu bạn cần thêm trợgiúp hoặc muốn gửi ý kiến phàn nàn, vui lòng gửi email đến support.int@ttcm.com. 
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