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Thử thách nhà giao dịch 
 

A. Giới thiệu 

1. TTCM Traders Capital Limited (Sau đây gọi là "Công ty" hay "Traders Trust") là công ty trách nhiệm 
hữu hạn, được thành lập tại Bermuda theo khoản 14 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 

 

2. Những Điều khoản và Điều kiện “Thử thách nhà giao dịch” là một phần không thể tách rời trong 
“Thỏa thuận của khách hàng TTCM – Những điều khoản & Điều kiện kinh doanh” và các điều khoản đặt 

ra ở đây được coi là một phụ lục của tất cả “Thỏa thuận của khách hàng TTCM – Những điều khoản & 
Điều kiện kinh doanh”. 

 

B. Điều khoản chung 
 

1. Tuân theo và không ảnh hưởng đến tất cả các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh khác, ưu đãi 

dành cho Khách hàng của TTCM đã đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện cho ưu đãi (“Khách hàng Đủ điều 

kiện”) như được nêu trong các phần sau đây. 

 

2. Khuyến mãi có thể được TTCM cung cấp tùy từng thời điểm cho khách hàng mở tài khoản giao 

dịch thực với TTCM, trong trường hợp khách hàng đó được giới thiệu đến TTCM qua các trang web cụ 

thể và /hoặc các trang mạng xã hội trong bối cảnh một số chương trình khuyến mãi cụ thể, và /hoặc các 

cuộc khảo sát mà TTCM có thể thực hiện theo thời gian trên các trang web và  hoặc trang mạng xã hội 

cụ thể đó. 

 

3. Trader Trust, theo quyết định hợp lý của mình, cung cấp khuyến mãi đến (các) khách hàng từ bất 

cứ quốc gia/ khu vực nào nếu thấy phù hợp và miễn là TTCM cho là cung cấp. 

 

4. Chỉ những người có thể hình thành hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng tại quốc gia 

cư trú của họ mới có thể tham gia khuyến mãi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, những người 

dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp tại quốc gia cư trú của họ ("trẻ vị thành niên") không được 

phép tham gia khuyến mãi. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn không thể tham gia khuyến mãi. 

 

5. Nghiêm cấm sự tham gia của “Bên trung gian /Bên liên quan” trong khuyến mãi. Nếu đăng ký và 

/hoặc dữ liệu giao dịch của một người tham gia khuyến mãi tương ứng với thông tin đăng ký và /hoặc 

giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, của một người tham gia khác trong khuyến mãi 

TTCM có quyền coi sự trùng khớp này là lý do để bị loại ngay lập tức. Đối với các mục đích ở đây, thuật 

ngữ “(Các) Bên trung gian / (Các) Bên liên quan”, khi được sử dụng trong các Điều khoản & Điều kiện 

này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, sẽ có nghĩa là bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có mối quan 

hệ với bất kỳ bên tham gia nào trong khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn: 

 

a. các thành viên trong gia đình, như anh, chị, em, vợ hoặc chồng, ông bà, con cháu dòng họ và con 

cháu nuôi; 
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b. bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia Khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một 

hoặc nhiều trung gian, kiểm soát, hoặc những ai trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một hoặc nhiều 

trung gian, được kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của bất kỳ người tham gia nào trong khuyến 

mãi; cho các mục đích của sự định nghĩa này, thuật ngữ “kiểm soát” (bao gồm, với nghĩa tương quan, 

các thuật ngữ “được kiểm soát bởi” và “dưới sự kiểm soát chung với”), được sử dụng đối với bất kỳ 

người tham gia nào trong Khuyến mãi sẽ có nghĩa là sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một 

hoặc nhiều trung gian hơn, có quyền chỉ đạo hoặc gây ra định hướng cho các chính sách quản lý của cá 

nhân hoặc tổ chức đó, cho dù có thông qua quyền sở hữu các cổ phiếu có quyền biểu quyết hay cách 

khác. 

 

6. Tương tự, những người được liên kết theo bất kỳ cách nào với TTCM và /hoặc với các trang web 

và /hoặc mạng xã hội cụ thể mà trên đó TTCM có thể đang chạy các chương trình khuyến mãi, cuộc thi 

và /hoặc khảo sát cụ thể theo thời gian, trong bối cảnh truy cập tiền thưởng được cung cấp, không được 

phép tham gia vào ưu đãi. 

 

7. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 24 giờ trước khi Khuyến mãi được thêm vào tài khoản của Khách 

hàng Đủ điều kiện đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu ở đây. 

 

8. Bất kỳ việc rút tiền một phần hoặc toàn bộ số dư (nếu có) dẫn đến số dư thấp hơn số tiền đã nạp 

sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa tiền thưởng và nó sẽ bị xóa khỏi tài khoản giao dịch. Để tiếp tục rút toàn bộ 

số dư của bạn, vui lòng đảm bảo tất cả các giao dịch đã được đóng và sau đó chỉ cần gửi email yêu cầu 

của bạn tới support.int@ttcm.com      

 

9. TTCM bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình: 

 

i. từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào trong Khuyến mãi; và truất quyền tham gia của bất kỳ 

người tham gia nào trong Khuyến mãi giả mạo hoặc cố gắng làm xáo trộn hoạt động của Khuyến mãi 

hoặc vi phạm các điều khoản này và /hoặc bất kỳ điều khoản nào trong “Thỏa thuận khách hàng của 

TTCM - Điều khoản & Điều kiện kinh doanh” được quy định trên trang web của TTCM thay đổi các điều 

khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi. 

 

ii. từ chối cấp khuyến mãi cho khách hàng mà không có lý do hoặc không có thông báo trước; khi nghi 

ngờ hoạt động gian lận trên tài khoản Khuyến mãi, công ty có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền khuyến 

mãi và lợi nhuận thu được từ tài khoản Khuyến mãi mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, 

quyết định nằm ngoài sự tranh cãi. 

 

10. Các điều khoản Khuyến mãi sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật của Bermuda. Mọi tranh chấp 

hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản này sẽ được TTCM giải quyết theo cách thức mà họ 

cho là công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng và /hoặc 

ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Không có sự tranh luận sẽ được thực hiện. 

 

11. Bất kỳ điều khoản Khuyến mãi nào được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì phiên 

bản tiếng Anh của các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn. 
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12. Trong mọi trường hợp, TTCM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy 

bỏ hoặc từ chối khuyến mãi giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở (các) lệnh đóng bằng Ngừng 

lệnh (Stop out) 

 

13. Khách hàng có thể chọn không nhận Khuyến mãi bất cứ khi nào họ muốn. Vui lòng gửi yêu cầu 

của bạn theo địa chỉ email sau: support.int@ttcm.com và bộ phận liên quan sẽ xử lý yêu cầu của bạn và 

thông báo cho bạn sao cho phù hợp. 

 

14. Tất cả các yêu cầu phải bao gồm tên và địa chỉ email, số tài khoản của người tham gia và mô tả 

chi tiết vấn đề và gửi đến support.int@ttcm.com   

 

15. TTCM có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến mãi hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó 

vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Người tham gia khuyến mãi khuyến nghị nên thường 

xuyên tham khảo Điều khoản & Điều kiện và các thông báo về khuyến mãi có liên quan trên trang web 

của TTCM. Xin lưu ý rằng việc tham gia khuyến mãi cấu thành sự chấp nhận và đồng ý tuân theo bất kỳ 

thay đổi, bổ sung và /hoặc thay đổi nào. 

 

16. Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định hợp lý của Công ty, về bất kỳ hình thức chênh 

lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thu lợi nhuận không có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các mô hình hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy rằng người tham gia chỉ 

nhằm mục đích thu lợi về mặt tài chính từ khuyến mãi giao dịch mà không thực sự quan tâm đến việc 

giao dịch trên thị trường và /hoặc chấp nhận rủi ro thị trường), gian lận, thao túng, chênh lệch giá hoàn 

lại tiền liên quan đến khuyến mãi giao dịch hoặc bất kỳ hình thức gian dối hoặc gian lận nào khác, sẽ vô 

hiệu hóa tất cả giao dịch đã ghi có trước đó khuyến mãi từ Tài khoản giao dịch thực của Khách hàng Đủ 

điều kiện với TTCM và /hoặc bất kỳ và tất cả các giao dịch được thực hiện và /hoặc lãi hoặc lỗ thu được 

từ đó. Trong những trường hợp này, TTCM bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình để đóng 

/đình chỉ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tất cả (các) Tài khoản giao dịch thực của Khách hàng Đủ điều kiện 

với TTCM, hủy tất cả các lệnh và hủy bỏ tất cả lợi nhuận của người tham gia đó. Trong những trường 

hợp này, TTCM sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ khuyến mãi giao dịch, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở (các) lệnh đóng bằng Ngừng lệnh (Stop out) 

 

17. Tham gia khuyến mãi đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này và Điều 

khoản và Chính sách kinh doanh được quy định trên trang web của TTCM. 

 

C. Tiêu chí đủ điều kiện 

Khách hàng Đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chí được nêu ở đây có thể nhận được khuyến mãi: 

 

1. “Thử thách Nhà giao dịch” (sau đây gọi là “Khuyến mại”) bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 

và sẽ diễn ra vô thời hạn, cho đến khi TTCM (sau đây gọi là “Công ty”) có xác định khác. 

2. Khuyến mãi dành cho tất cả các chủ tài khoản thực mới và hiện có gửi 500 USD / 50.000 JPY / 480 

EUR / 400 GBP / 2.150 PLN trở lên từ ngày 23/06/2022 đến vô thời hạn (sau đây gọi là "Người 

tham gia"). 

3. Khuyến mãi có thể được nhận một lần cho mỗi khách hàng, mỗi tài khoản, mỗi địa chỉ IP duy nhất 

tại một thời điểm bất kỳ. Chỉ khi Khuyến mãi không còn hoạt động trong bất kỳ tài khoản nào của 
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người tham gia, người tham gia mới có thể mở tài khoản Classic mới và yêu cầu nhận khuyến mãi 

sau khi nạp tiền mới (500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN trở lên) bằng cách 

điền vào biểu mẫu yêu cầu trên trang đích của chương trình khuyến mãi. 

4. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản thực Classic mới và nạp tiền vào tài khoản này với số 

tiền 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN trở lên để nhận khuyến mãi. Không 

thể nhận khuyến mại trên tài khoản giao dịch có tiền nạp hoặc lịch sử giao dịch trước đó. 

5. Khuyến mãi không được kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nạp tiền nào khác như Thưởng 100% hoặc 

200% tiền nạp. 

6. Khuyến mãi được ghi có dưới dạng Tín dụng (credit) vào tài khoản thực của người tham gia sau 

khi nạp tiền trên 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN. Số tiền tín dụng cho 

khoản tiền nạp 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN trở lên sẽ là 9.500 USD / 

950.000 JPY / 9.000 EUR / 7.600 GBP / 41.000 PLN (tín dụng sẽ được cộng vào tài khoản trong 

cùng loại tiền với tiền nạp) 

7. Khách hàng có thể nạp thêm bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản giao dịch Khuyến mãi. Tuy nhiên, 

nó sẽ không dẫn đến bất kỳ tín dụng bổ sung nào được thêm vào tài khoản. 

8. Thời hạn hiệu lực của ưu đãi này là không giới hạn kể từ ngày tín dụng được thêm vào tài khoản 

miễn là số dư vẫn cao hơn 0. Các khoản lỗ giao dịch dẫn đến số dư thấp hơn số tiền ký quỹ ban 

đầu sẽ không ảnh hưởng đến tín dụng. Tuy nhiên, bất kỳ lần rút tiền nào dẫn đến số dư thấp hơn 

số tiền đã gửi sẽ dẫn đến việc tín dụng bị xóa. 

9. Trong thời gian hiệu lực, Số dư - 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN = quỹ có 

thể rút và bất kỳ quỹ nào như vậy đều có thể được rút mà không ảnh hưởng đến tiền thưởng với 

điều kiện là không có vị thế mở nào trong tài khoản. 

10. Rút một phần hoặc toàn bộ số dư của bạn (nếu có) dẫn đến số dư thấp hơn 500 USD / 50.000 JPY 

/ 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN sẽ dẫn đến việc phần thưởng bị xóa. Để tiếp tục rút toàn bộ số 

dư của bạn, vui lòng đảm bảo tất cả các giao dịch đã được đóng và sau đó chỉ cần gửi email yêu 

cầu của bạn tới support.int@ttcm.com      

11. Tại bất kỳ thời điểm nào nếu Vốn chủ sở hữu (Equity) bằng hoặc thấp hơn Tín dụng (credit), tất cả 

các vị thế đang mở sẽ tự động bị đóng và tín dụng sẽ bị xóa 

12. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho loại tài khoản Classic 

13. TTCM có thể cung cấp các Điều khoản và Điều kiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng 

Anh. Phiên bản đã dịch của các Điều khoản và Điều kiện chỉ dành cho mục đích thông tin và không 

có ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng 

Anh và phiên bản đã dịch của Điều khoản và Điều kiện, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản phổ biến và 

chiếm ưu thế. 

14. Công ty có quyền loại bất kỳ người tham gia nào vì nghi ngờ vi phạm Điều khoản và Điều kiện của 

Chương trình khuyến mãi. 

15. Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản của Chương trình hoặc hủy bỏ bất kỳ lúc nào 

 

  D. Cảnh báo rủi ro 

Sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và có mức độ rủi ro cao; như vậy khả năng 

mất hết vốn là rất cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và 

bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan. Giao dịch ngoại hối và CFD có rủi ro 

cao trong việc mất tất cả vốn đầu tư của bạn. 

 

Vui lòng đọc và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. 
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Traders’ Challenge  

  
A. Introduction   
1. TTCM Traders Capital Limited (hereinafter called "Company", “Traders Trust”) a limited liability 

Company, incorporated in Bermuda under section 14 and 6/132C (1) of the Companies Act 1981 
and registered with the Registrar of Companies under Company number 54135, with registered 

address 5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.  

  
2. The “Traders’ Challenge” (hereinafter “Promotion) Terms and Conditions is an integral part of the 

“TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are 
considered as an annex of all  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” 

  
B. General Terms  

  
1. Subject to, and without prejudice to, all other Business Terms and Policies, the offer is available to 

TTCM Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in 

the sections following hereinafter.   
2. The promotion may be offered by TTCM from time to time to clients who open real trading 

accounts with TTCM, in cases where such clients are referred to TTCM via specific websites and/or 
social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that TTCM may 

be running from time to time on such specific websites and/or social network sites.  

3. Traders Trust, at its reasonable discretion, offers the promotion to Client(s) from any 

countries/regions as it deems appropriate and for as long as TTCM deems to provide it.  

4. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country of 
residence may participate in the promotion. Without limiting the foregoing, participation in the 

promotion is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their 
country of residence ("minors"). If you are a minor, you may not participate in the promotion.  

5. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the promotion is prohibited. If the registration 

and / or trading data of a participant in the promotion corresponds with the registration and / or 
trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the 
promotion TTCM reserves the right to regard this matching as a reason for immediate 

disqualification. For the purposes hereof, the term “Intermediary(ies)/Related Party(ies)”, when 
used in these Terms & Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include 

any person or entity bearing a relationship with any participant in the Promotion including, 
without limitation:  

  
a. Family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants, and collateral 

descendants.  

  
b. Person or entity, whom any participant in the Promotion directly or indirectly through one or more 

intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is 

controlled by, or is under common control with any participant in the Promotion; for purposes of 
this definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by“ 
and “under common control with”), as used with respect to any participant in the Promotion shall 

mean the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to 

https://traders-trust.com/documents/TTCM-Client-Agreement-Terms-Conditions-of-Business-EN.pdf
https://traders-trust.com/documents/TTCM-Client-Agreement-Terms-Conditions-of-Business-EN.pdf
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direct or cause the direction of management policies of such person or entity, whether through 

ownership of voting securities or otherwise.  

  
6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with TTCM and/or with the specific 

websites and/or social network sites on which TTCM may be running from time-to-time specific 
promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the Promotion is offered, 
are not allowed to participate in the offer.  

7. Please note that it may take up to 24 hours before the Promotion is added to the account of an 
Eligible Client who meets all the criteria set forth herein.  

8. Any withdrawal of partial or full balance (if any) resulting on the balance being lower than the 
deposited amount will immediately nullify the bonus and it will be removed from the trading 

account. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed 
and then simply email your request to support.int@ttcm.com      

9. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion:  

  
i. to decline registration of any  participant   in   the  Promotion; and disqualify any participant in the 
Promotion who tampers or attempts to tamper with the operation of the Promotion or breaches 

these terms and/or any of the  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” set forth 
on TTCM’s website change the terms and conditions of the promotion. 

 

ii. to refuse issuing a promotion for a client with no reasons given or without prior notification; upon 

suspecting fraudulent activity on the Promotion account, the company reserves the right to deduct 

the entire promotion amount and profit made with the Promotion account without notice. In this 

case, the decision is beyond contestation.   
 

10. The Promotion terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Bermuda. 

Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by TTCM in the manner it 
deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants. 

No correspondence will be entered into.  

  
11. If any of the Promotion terms were to be translated into a language other than English, then the 

English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.  

 

12. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of any trading promotion 
cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  
13. Clients may opt-out from the Promotion whenever they wish. Please send your request at the 

following email address: support.int@ttcm.com  and the relevant department will process your 

request and inform you accordingly.  

  

14. All claims should include the participant’s name and email address, account number and a 
thorough description of the problem and send to support.int@ttcm.com   

  

15. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the Promotion or any aspect of it at any time, 

at its sole discretion. It is recommended that participants in the Promotion consult the Terms & 

Conditions and relevant promotion notices on the TTCM’s website regularly. Please note that 
taking part in the Promotion constitutes acceptance and agreement to abide by any such 

alterations, amendments and/or changes.  

https://traders-trust.com/documents/TTCM-Client-Agreement-Terms-Conditions-of-Business-EN.pdf
mailto:support.int@ttcm.com
mailto:support.int@ttcm.com
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16. Any indication or suspicion, in the Company’s reasonable discretion, of any form of arbitrage 

(including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's 
trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from 
the trading promotion without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking 
market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a trading promotion or any 
other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited trading promotion 

of the Eligible Client’s real trading Accounts with TTCM and/or any and all transactions carried 

and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, TTCM reserves the right, at its 
reasonable discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible 
Client’s real trading Account(s) with TTCM, cancel all orders and annul all profits of such 
participant. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any consequences of the trading 

promotion cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  

17. Taking part in the Promotion constitutes acceptance of these Terms & Conditions and of the 

Business Terms and Policies set forth on TTCM’s website.  

  

C. Eligibility Criteria  

  
Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein can receive the Promotion:  

  

1. The “Traders’ Challenge” (hereinafter, "Promotion") begins on 23/06/2022 and will 

run indefinitely, until TTCM (hereinafter, "Company") determines otherwise.    

2. The Promotion is available to all new and existing live account holders who deposit 

500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more from the 23/06/2022, 

indefinitely (hereinafter, "Participants").    

3. The Promotion can be claimed once per client, per account, per unique IP address at 

any one time. Only if the Promotion is no longer active in any of the participants accounts, can 

the participant open a new Classic account and claim the promotion following a new deposit 

(500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above) and by filling up the request 

form on the promotion landing page. 

4. Participants are required to open a new Classic live account and fund it with an amount 

of 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above to claim the promotion. 

The promotion can’t be claimed on a trading account with previous deposits or trading history. 

5. The promotion cannot be combined with any other deposit bonus promotion such as 

the 100% or 200% deposit bonus. 

6. The Promotion is credited as Credit to the participant's live account following a deposit 

above 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN. The credit amount for a deposit 

of 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more will be of 9,500 USD / 950,000 

JPY / 9,000 EUR / 7,600 GBP / 41,000 PLN (the credit will be added in the account in the same 

currency as the deposit) 

7. The client can make any additional deposits to the Promotion trading account. 

However, it will not result in any additional credit being added on the account. 

8.  The validity period for this offer is unlimited from the day the credit was added to the 

account as long the balance remains higher than 0. Trading losses resulting in the balance 

being lower than the initial deposit will not affect the credit. However, any withdrawal 

resulting on the balance being lower than the deposited amount will result on the credit being 

removed.  
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9. During the validity Period, Balance – 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 

PLN = withdrawable fund and any such fund can be withdrawn without affecting the bonus 

provided that there are no open positions in the account. 

10. Withdrawal of your partial or full balance (if any) resulting in the balance being lower 

than 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN will result in the bonus being 

removed. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been 

closed and then simply email your request to support.int@ttcm.com      
11. At any time if the Equity is equal or below the Credit amount, all open positions will be 

closed automatically, and the credit will be removed.    

12. The Promotion is available only on the Classic account type.      

13. TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The 

translated version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not 

legally binding. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the 

translated version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant 

version.    

14. The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of 

the Terms and Conditions of the Promotion.    

15. The Company reserves the right to change the Terms of the Promotion or cancel it at 

any time.    

   

D. Risk Warning    

Our products are traded on margin and carry a high level of risk; thus, it is highly possible to 
lose all your capital. These products may not be suitable for everyone, and you should ensure 

that you understand the risks involved. Forex and CFD trading involve high risk in losing all 
your invested capital. 

 

Please read and ensure you fully understand the risks involved.   

  

 


