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Những điều khoản và điều kiện khuyến mãi đối tác thân thiết. 

A. Giới thiệu

1. TTCM Traders Capital Limited (gọi là "Công ty") 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. (sau đây gọi là “Công ty”).

2. Những Điều khoản và Điều kiện “Khuyến mãi đối tác trung thành” là một phần 
không thể tách rời của “Chính sách và Điều khoản kinh doanh TTCM” và các điều 
khoản đặt ra ở đây được coi là một phụ lục của tất cả “Chính sách và Điều khoản 
kinh doanh TTCM”.

B. Các điều khoản “Khuyến mãi đối tác thân thiết” cụ thể.

1. Khuyến mãi có hiệu lực từ 01.07.2020 – 30.06.2023.

2. Khối lượng hàng tháng được tính tổng cho tất cả các loại tài khoản tiêu chuẩn

(Classic và PRO), không bao gồm tài khoản VIP.

3. Khối lượng được tính cho chương trình khuyến mãi sẽ gì giành cho khách hàng trực 
tiếp.

4. Khối lượng được tính từ khách hàng của IB sẽ chỉ tính cho IB trực tiếp, không cho IB 

chuyên gia.

5. TTCM có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện trong bất cứ ngôn ngữ khác 
ngoài tiến Anh. Phiên bản dịch của các điều khoản và điều kiện chỉ dành cho mục 
đích thông tin và không có giá trị pháp lý.

6. Nếu có bất ký xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và phiên bản dịch của 
điều khoản và điều kiện, tiếng Anh sẽ là phiên bản phổ biến và chiếm ưu thế.

7. Công ty có quyền loại bất kỳ người tham gia nào nếu bị nghi ngờ vi phạm các Điều 
khoản và Điều kiện của chương trình khuyến mãi.

8. TTCM có quyền, theo quyết định hợp lý của mình, ngừng cung cấp “Chương trình 
đối tác thân thiết” này cho bất kỳ khách hàng/ Đối tác nào của mình. Những khách 
hàng/ Đối tác này sẽ được thông báo qua email.

9. TTCM có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt “Chương trình đối tác thân 
thiết” hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó vào bất kỳ lúc nào. Thông báo trước về 
những thay đổi như vậy sẽ được gửi đến khách hàng/ Đối tác và TTCM sẽ thông 
báo bất kỳ thay đổi nào như vậy trên trang web của mình. Chúng tôi đề xuất các 
khách hàng/ Đối tác trong “Chương trình đối tác thân thiết” kiểm tra các điều 
khoản và điều kiện này trên trang web thường xuyên.
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