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Điều khoản và Điều kiện Cuộc thi giao dịch hàng tháng  

  
1. [Trực tiếp] Quy tắc cạnh tranh hàng tháng  

  

1.1 Cuộc thi được tổ chức bởi TTCM Traders Capital Limited, sau đây được gọi là 

“TTCM” và “Công ty”.  

1.2 Đăng ký Cuộc thi này và/ hoặc tham gia Cuộc thi thiết lập sự đồng ý của bạn với 
các Quy tắc này và bạn sẽ không đủ điều kiện nhận giải trừ khi bạn đồng ý với các 

Quy tắc này.  

1.3 Mỗi Cuộc thi hàng tháng bắt đầu lúc [00:00] sáng (EET) vào ngày đầu tiên của mỗi 

tháng theo lịch áp dụng trong năm 2023 (“Ngày bắt đầu”) và kết thúc lúc 23:59 tối. 

(EET) của ngày cuối cùng của tháng theo lịch áp dụng trong năm 2023 (tương ứng 

là “Ngày kết thúc” và “Thời gian thi đấu”).  

Ngày thi đấu giao dịch:  

Vòng 1: Ngày 01 tháng 1 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, 23:59 

EET. 

Vòng 2: Ngày 01 tháng 2 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 23:59 

EET. 

Vòng 3: Ngày 01 tháng 3 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, 23:59 

EET. 

Vòng 4: Ngày 01 tháng 4 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, 23:59 

EET. 

Vòng 5: Ngày 01 tháng 5 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, 23:59 

EET. 

Vòng 6: Ngày 01 tháng 6 năm 2023, 00:00 EET cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, 23:59 

EET.  

  

2. Điều kiện tham gia  

  

2.1 Chỉ những người đủ tuổi hợp pháp (18 trở lên) mới có thể tham gia Cuộc thi.  

2.2 Cuộc thi Trực tiếp hàng tháng dành cho tất cả các chủ tài khoản Classic thực đã được xác 
minh (sau đây gọi là “Người tham gia”) theo quy trình và chính sách của Công ty; Những 

người tham gia không đáp ứng các tiêu chí để mở tài khoản thực  với Công ty sẽ bị loại và 
Công ty có quyền giữ lại giải thưởng và trao giải cho nhà giao dịch khác theo các điều kiện 

của Cuộc thi.  

2.3 Mỗi người tham gia đồng ý cung cấp dữ liệu thực trong quá trình đăng ký. Cung cấp dữ 

liệu giả mạo có thể dẫn đến việc bị loại khỏi Cuộc thi ở bất kỳ giai đoạn nào.  
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2.4 Mỗi khách hàng đủ điều kiện chỉ được mở một tài khoản Giao dịch cạnh tranh mỗi tháng. 

Người dùng vẫn có thể giao dịch trên một số tài khoản; tuy nhiên, họ sẽ chỉ được phép 

thêm một trong số họ vào cuộc thi mỗi tháng.  
2.4.1 Người dùng có nhiều hơn một hồ sơ và mở hoặc vận hành nhiều tài khoản cạnh tranh 

tham gia cuộc thi sẽ không được quyền nhận bất kỳ giải thưởng nào.  

2.5 Chỉ loại Tài khoản Classic mới đủ điều kiện tham gia Cuộc thi Giao dịch Trực tiếp.  

2.6 Số tiền ký quỹ tối thiểu là USD300 / EUR300 / JPY30.000 / GBP300 để đủ điều kiện tham 

gia Cuộc thi giao dịch.  

2.7 Người tham gia có thể tham gia Cuộc thi giao dịch trực tiếp hàng tháng diễn ra trong tháng 
hiện tại hoặc tháng tiếp theo, bằng cách nhập tài khoản của mình vào Cuộc thi trong Khu 

vực an toàn bất kỳ lúc nào giữa ngày đầu tiên của tháng và ngày cuối cùng của tháng .  

2.8 Mỗi tài khoản Cạnh tranh sẽ có các điều kiện giao dịch giống nhau:  

2.8.1 Tiền nạp ban đầu: 300 USD / 300 EUR / 30.000 JPY / 300 GBP trở lên.  

2.8.2 Đòn bẩy: bất kỳ đòn bẩy nào lên đến 1: 3000.  

2.8.3 Công cụ giao dịch: Ngoại hối, Kim loại, Chỉ số, Hàng hóa, Tiền điện tử.  

2.8.4 Được phép giao dịch thông qua Cố vấn Chuyên gia [scalping].  

2.9 Những người theo chiến lược (của chương trình Copy Trade / Social Trade) không được 

tham gia Cuộc thi Giao dịch Hàng tháng bằng tài khoản Copy Trade / Social Trade của họ.  

2.10 Khách hàng đang tham gia bất kỳ Phần thưởng Không nạp tiền nào đều không đủ điều 

kiện tham gia Cuộc thi Giao dịch Hàng tháng bằng tài khoản Tiền thưởng không nạp tiền 
của họ. Tuy nhiên, họ đủ điều kiện nếu họ mở một tài khoản Classic mà họ cấp vốn với số 

tiền tối thiểu.  

2.11 Mỗi người tham gia đồng ý có tài khoản giao dịch của mình được liệt kê trong nhà giao 

dịch xã hội với tư cách là nhà cung cấp chiến lược.  

2.12 Trong trường hợp tài khoản của người tham gia được liệt kê trong nhà giao dịch xã hội 

được theo dõi bởi người đăng ký, những người tham gia sẽ có cơ hội tạo ra phí hoạt động 

hàng tháng dựa trên High Water Mark từ lợi nhuận do người đăng ký của họ tạo ra. Hiệu 

suất được tính toán dựa trên vốn chủ sở hữu và xem xét bất kỳ Dấu hiệu Nước cao (High 

Water Mark) nào hàng tháng.  

  

3. Giải thưởng và cách xác định người chiến thắng  

  

3.1 Quỹ giải thưởng hàng tháng của Cuộc thi Giao dịch là 10.000 USD:  

Vị trí thứ nhất được trao 5.000 USD  

Vị trí thứ 2 được trao 2.000 USD  

Vị trí thứ 3 được trao 1.500 USD  

Vị trí thứ 4 được trao 1.000 USD  

Vị trí thứ 5 được thưởng 500 USD  
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3.2 Khối lượng tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện nhận giải thưởng là 6 lô cho tổng số tiền gửi 

là 300 USD / 300 EUR / 30,000 JPY / GBP300 và tương đương với các lô tương đương với 

2% tổng số tiền nạp được quy đổi bằng USD .  

3.2.1 Khối lượng tối thiểu - 0,01 lô,  
3.2.2 Khối lượng tối đa - 1000 lô,  

3.2.3 Kích thước bước - 0,01 lô,  

3.2.4 Số lượng lệnh mở / lệnh chờ tối đa - 200.  

3.2.5 Kết quả cuộc thi giao dịch sẽ được tính dựa trên% hiệu suất = ((P/L đóng + P/L thả nổi) 

/ (Vốn chủ sở hữu ban đầu - Tín dụng (credit) + tổng tiền nạp)) x 100  

• nếu khách hàng tham gia Cuộc thi trước ngày 01/09/2023, chúng tôi lấy (Vốn chủ sở hữu ban 

đầu - Tín dụng) lúc 01/09/2023 - 00:00  

• nếu khách hàng tham gia sau ngày 01/09/2023, ví dụ: 10/09/2023 - 09:00, chúng tôi lấy  
(Vốn chủ sở hữu - Tín dụng) vào 10/09/2023 - 09:00  

3.3 Hiệu suất cuộc thi giao dịch sẽ được tính dựa trên tổng số tiền ký quỹ.  

3.4 Tất cả các số liệu thống kê về Cuộc thi hiện tại sẽ có sẵn trên trang web TradersTrust.  

3.5 Những người tham gia có % lợi nhuận cao nhất đồng thời tuân thủ tất cả các điều kiện 

khác được đặt ra ở đây sẽ được công bố là người chiến thắng.  

3.6 Số tiền Giải thưởng có thể rút được theo và tuân theo các quy định của Điều khoản và 

Điều kiện về việc rút tiền từ Tài khoản.  

3.7 Danh sách những người trúng giải thưởng tiền mặt sẽ được xác định trong vòng 10 ngày 

làm việc sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch của tháng trước.  

3.8 Giải thưởng được trả vào tài khoản thực/trực tiếp của người chiến thắng với [TTCM] trong 
vòng 20 ngày theo lịch kể từ ngày thông báo về người thắng cuộc và có thể rút mà không 

bị hạn chế.  

3.9 Trong trường hợp hai hoặc nhiều người chiến thắng Cuộc thi có % vốn chủ sở hữu lợi 
nhuận cao nhất bằng nhau khi kết thúc Cuộc thi, giải thưởng tương ứng sẽ được chia đều 

cho họ.  

3.10 Công ty có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã được trao là không hợp lệ và có 

thể bị hủy bỏ nếu có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận có chủ 
đích với quỹ giải thưởng.  

3.11 Sự cạnh tranh và giải thưởng được cung cấp không nên được coi là động cơ để giao 

dịch. Chỉ tham gia Cuộc thi giao dịch khi bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng giao dịch.  

3.12 Mỗi người dự thi đồng ý rằng một số dữ liệu đăng ký của họ (bao gồm nhưng không 

giới hạn ở quốc gia cư trú), cũng như hoạt động giao dịch của họ trong Tài khoản Cạnh 

tranh có thể được chia sẻ công khai trong Thời gian Cuộc thi.  

3.13 Chúng tôi bảo lưu quyền công bố ID /Tên và quốc gia giao dịch của người chiến thắng, 

dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào trong vòng 20 ngày làm việc kể từ Ngày kết 

thúc.  
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3.14 Nếu chúng tôi không nhận được đủ số lượng Người tham gia hợp lệ đáp ứng các yêu 

cầu đầu vào, chúng tôi có thể tùy ý chọn ít người chiến thắng hơn so với mô tả ở trên.  

  

4. Quy tắc chung  

  
4.1 Công ty có quyền, theo phán quyết và quyết định duy nhất của mình, sẽ là cuối cùng và 

ràng buộc, từ chối hoặc loại bất kỳ người tham gia nào vi phạm các điều khoản đặt ra ở 

đây và, trong mọi trường hợp, khi Công ty có lý do để tin rằng người dự thi tham gia vào 

các phương pháp/thực hành giao dịch gian lận hoặc không công bằng bao gồm nhưng 
không giới hạn ở:  

4.1.1 Bất kỳ hình thức trùng khớp IP nào giữa hai hoặc nhiều người tham gia sẽ là cơ sở để 

loại.  

4.1.2 Bất kỳ loại giao dịch chênh lệch giá nào, và/hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng nào khác với 

việc định giá và/hoặc báo giá sẽ bị truất quyền tham gia Cuộc thi.  

4.2 Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và phiên bản đã dịch của Điều 

khoản và Điều kiện, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản quản lý và phổ biến.  

4.3 Công ty có quyền thay đổi các điều khoản của Cuộc thi hoặc hủy bỏ nó bất cứ lúc nào mà 
không cần thông báo trước và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với người tham gia.  

4.4 TTCM Traders Capital Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn, được thành lập tại 

Bermuda theo phần 14 và 6 / 132C (1) của Đạo luật công ty 1981, được đăng ký với Cơ 
quan đăng ký công ty theo số Công ty 54135 và có địa chỉ đăng ký Tầng 5, Andrew’s Place, 

51 Church Street Hamilton HM 12 Bermuda.  

  
5. Các khu vực hạn chế  

5.1 Cuộc thi sẽ không dành cho các cư dân đến từ Úc, New Zealand, Triều Tiên, Iran, Iraq, 

Syria, Sudan, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Uganda và Yemen, Canada, 

Mỹ, Cuba, Guyana, Venezuela, Puerto Rico. Những người tham gia từ các khu vực này sẽ 

không thể mở tài khoản trực tiếp với Công ty và do đó họ sẽ bị loại.  

  
Forex và CFD là các sản phẩm có đòn bẩy và bạn có thể mất khoản tiền gửi ban đầu cũng như số tiền đầu tư đáng kể của 
mình. Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy vui lòng 
xem xét kỹ mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm, nguồn tài chính, khẩu vị rủi ro và các trường hợp liên quan khác của bạn. 

Vui lòng đọc và hiểu chính sách tiết lộ rủi ro trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào với [TTCM].  
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Monthly Trading Competition Terms and Conditions    
    

1 [Live] Monthly Competition Rules     

  

1.1 The Competition is organized by TTCM Traders Capital Limited, hereinafter referred to as 

“TTCM” and “the Company.”     

1.2 Registration for this Competition and/or entry in the Competition constitutes your 
agreement to these Rules and you will not be eligible for the prize unless you agree to 

these Rules.    
1.3 Each Monthly Competition starts at [00:00] a.m. (EET) on the first day of each of the 

applicable calendar month during year 2023 (“Start Date”) and ends at 23:59 p.m. (EET) 
of the last day of such applicable calendar month during the year 2023 (respectively, the 

“End Date” and, the "Competition Period”).    
Trading Competition dates:    

1st Round: 01st January 2023, 00:00 EET until 31st January 2023, 23:59 EET. 

2nd Round: 01st February 2023, 00:00 EET until 28th February 2023, 23:59 EET. 

3rd Round: 01st March 2023, 00:00 EET until 31st March 2023, 23:59 EET. 

4th Round: 01st April 2023, 00:00 EET until 30th April 2023, 23:59 EET. 

5th Round: 01st May 2023, 00:00 EET until 31st May 2023, 23:59 EET. 

6th Round: 01st June 2023, 00:00 EET until 30th June 2023, 23:59 EET.  

2 Participation Eligibility     

  

2.1 Only persons of legal age (18 or older) can take part in the Competition.    
2.2 The Monthly Live Competition is available to all verified live classic account holders 

(hereinafter referred to as “Participants”) according to the Company’s procedures and 

policies; Participants who do not meet the criteria for opening a live account with the 

Company shall be disqualified and the Company shall reserve the right to withhold the 

prize and award another trader as per the conditions of the Competition.    
2.3 Each participant agrees to provide real data during registration. Providing fake data may 

result in disqualification from the Competition at any stage.     
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2.4 Each client is eligible to open only one Trading competition account per month. Users can 

still trade on several accounts; however, they will only be allowed to add one of them to 

the competition each month.  
2.4.1 Users participating in the contest who have more than one profile and open or 

operate multiple competition accounts will not be entitled to receive any prizes.  
    

2.5 Only the Classic Account type is eligible to participate in the Live Trading Competition.   

2.6 The minimum deposit amount is USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 to be eligible to 

participate in the Trading Competition.     

2.7 The Participant may enter the Monthly Live Trading Competition running during the 

current month or the next month, by entering his/her account into the Competition in the  

Secure Area at any time between the first day of the month and the last day of the month.  

2.8 Each Competition account shall have the same trading conditions:    
2.8.1 Initial deposit: USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 or more.    

2.8.2 Leverage: any leverage up to 1:3000.     

2.8.3 Trading Instruments: Forex, Metals, Indices, Commodities, Cryptocurrencies.    

2.8.4 Trading via Expert Advisers is allowed [scalping].    
2.9 Strategy followers (of the Copy Trade/Social Trade program) may not participate in the 

Monthly Trading Competition using their Copy Trade / Social Trade account.     
2.10 Clients participating in any No Deposit Bonus are not eligible for the Monthly Trading 

Competition using their No Deposit Bonus account. However, they are eligible if they open 

a classic account which they fund with the minimum amount.  
2.11 Each participant agrees to having his/her trading account listed in the social trader as 

a strategy provider.    
2.12 In the event that the account of a participant being listed in the social trader is 

followed by subscribers, the participants will have the opportunity to generate a monthly 
performance fee based on High Water Mark from the profit generated by its subscribers. 

The performance being calculated based on the equity and considering any High-Water 

Mark on a monthly basis.   

     

3 Prizes and Winner Determination    

  

3.1 The monthly prize fund of the Trading Competition is 10,000 USD:     

1st place is awarded with 5,000 USD     

2nd place is awarded with 2,000 USD     

3rd place is awarded with 1,500 USD   

4th place is awarded with 1,000 USD    

5th place is awarded with 500 USD     

3.2 The minimum volume required in order to be eligible to receive the prize is 6 lots for a 

gross deposit of USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 and proportionally which is the 

equivalent in lots of 2% of the total deposit amount converted in USD.  

3.2.1 Minimum volume - 0.01 lot,     
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3.2.2 Maximum volume - 1000 lots,     

3.2.3 Step size - 0.01 lot,     
3.2.4 Maximum number of open positions/pending orders - 200.     

3.2.5 The trading Competition result will be calculated based on % performance = ((closed  

P/L + floating P/L)/(initial Equity – Credit + total deposits)) x 100  
• if the client joined the Competition before 01/09/2023, we take (initial Equity – 

Credit) at 01/09/2023 - 00:00    

• if the client joined after 01/09/2023, for example on 10/09/2023 - 09:00, we take 

(Equity – Credit) at 10/09/2023 - 09:00    

3.3 The trading Competition performance will be calculated based on total deposit.    

3.4 All the current Competition statistics shall be available on the TradersTrust website.     

3.5 The participants with the highest % in profit equity who also adhere to all other conditions 

set herein shall be announced as winners.     
3.6 The Prize amounts are withdrawable in accordance with, and subject to, to provisions of 

the T&C with respect to withdrawing amounts from the Account.    
3.7 The list of cash prize winners will be definitive within 10 working days following the end of the 

trading Competition for the previous month.     

3.8 The prize is paid into the winner's real / live account with [TTCM] within 20 calendar days of the 

announcement of the winners and can be withdrawn without restrictions.     

3.9 In case two or more Competition winners have equal highest % in profit equity at the end of the 

Competition, the respective prize will be shared among them equally.     

3.10 The Company reserves the right to declare any prize already given invalid and subject 

to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with 

the prize funds.    

3.11 Competition and prizes offered should not be considered as an incentive to trade. Only 

partake in the trading Competition when you feel you are ready to trade.     

3.12 Each contestant agrees that some of his/her registration data (including but not 
limited to country of residence), as well as his/her trading activity within the Competition 

Account might be shared publicly during the Competition Period.     
3.13 We further reserve the right to publish the winners' trading IDs/Names and countries, 

in any form or media whatsoever within 20 business days from the End Date.    
3.14 If we do not receive a sufficient number of Eligible Participants meeting the entry 

requirements, we may, at our discretion, select fewer winners than described above.      

     

4 General Rules    

  

4.1 The Company reserves the right, in its sole judgement and discretion which will be final 

and binding, to reject or disqualify any participant who is breaching the terms set herein 

and, in all cases, when the Company has reasons to believe that the contestant is engaged 

in fraudulent or otherwise unfair trading methods/practices including but not limited to:     



      

    
TTCM Traders Capital Limited (herein "TTCM Companies BM")is a limited liability Company, incorporated in Bermuda under sectio n 14 and  
6/132C(1) of the Companies Act 1981 and registered with the Registrar of under Company number 54135, with registered address 5th Floor,  8 

Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.  

  

4.1.1 Any kind of IP match between two or more participants shall be grounds for 

disqualification.    
4.1.2 Any kind of arbitrage trading, and/or any other abuse with pricing and/or quotes will 

be subject to disqualification from the Competition.    
4.2 If there is any conflict or inconsistency between the English and the translated version of 

the Terms and Conditions, the English shall be the governing and prevailing version.     
4.3 The Company reserves the right to change the terms of the Competition or cancel it at 

any time without prior notice and without any liability to the participants.    
4.4 TTCM Traders Capital Limited, a limited liability Company, incorporated in Bermuda under 

section    
14 and 6/132C(1) of the Companies Act 1981, registered with the Registrar of Companies 

under Company number 54135 and with registered address 5th Floor, Andrew’s Place, 51 

Church Street Hamilton HM 12 Bermuda.     
    

5. Restricted Regions     

  

5.1 The competition will not be provided to residents from Australia, New Zealand, North 

Korea, Iran, Iraq, Syria, Sudan, Afghanistan, Lao People’s Democratic Republic, Uganda 
and Yemen, Canada, USA, Cuba, Guyana, Venezuela, Puerto Rico.  Participants from these 

areas will not be able to open live accounts with the Company and as a result they will be 

disqualified.     
  
Forex and CFDs are leveraged products and you may lose your initial deposit as well as substantial amounts of your 

investment. Trading leveraged products carries a high level of risk and may not be suitable for all investors, so please cons ider 

your investment objectives, level of experience, financial resources, risk appetite and other relevant circumstances careful ly. 

Please read and understand the risk disclosure policy before entering any transaction with [TTCM].    

    

  


