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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO CUỘC THI GIAO DỊCH  

Freedom Trading Challenge 2019 

 

1. NỘI DUNG 

Fullerton Markets International Limited (được xem như là "Công ty") là một tổ chức được thành lập 

theo Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Sửa đổi và Hợp nhất), Chương 149 của Luật sửa đổi 

Saint Vincent của Grenadines, 2009, với số đăng ký công ty: 24426 IBC 2017. 

Cuộc thì giao dịch Freedom Trading Challenge 2019 là một cuộc thi sẽ tìm kiếm 3 nhà giao dịch 

hàng đầu có mức phần trăm lợi nhuận cao nhất. 

Giải thưởng sẽ được phân bổ dựa trên tính toán tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao nhất: 

● Giải vô địch sẽ nhận 2.000 USD 

● Giải nhì sẽ nhận 1.500 USD 

● Giải ba sẽ nhận 1.000 USD 

Các điều khoản và điều kiện sau đây có thể được điều chỉnh hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào mà sẽ 

không cần thông báo trước, những quy tắc này sẽ được áp dụng cho cuộc thi giao dịch Freedom 

Trading Challenge 2019 (Cuộc thi đua). Thời gian đăng ký (việc đăng ký) là khoảng thời gian sẽ 

dành cho người tham gia mở tài khoản LIVE và / hoặc đăng ký để tham gia cuộc thi. 

Khi tham gia cuộc thi này, người tham gia phải đồng ý các quy định bị ràng buộc bởi các điều 

khoản và điều kiện này. 

Chức năng đăng ký sẽ không có trách nhiệm nếu như không nhận đăng ký của khách hàng vì bất kỳ 

lý do gì. 
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2. ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN 

2.1 Khi nhấp vào mục đăng ký trên trang đăng ký và/hoặc khu vực thành viên khách hàng, 

khách hàng đều đã đọc, hiểu và đồng ý các quy định bị ràng buộc bởi các điều khoản và 

điều kiện của cuộc thi này. 

2.2 Thời gian đăng ký cho một tài khoản Live đăng ký tham dự cuộc thi từ ngày 16 tháng 07 

năm 2019 cho tới ngày 16 tháng 08 năm 2019 lúc 12:00 (GMT +7). 

2.3 Bất kỳ tài khoản đăng ký sau ngày 16 tháng 08 năm 2019 lúc 12:00 (GMT +7) sẽ không 

hợp lệ. 

2.4 Thời gian cuộc thi bắt đầu ngày 19 tháng 08 năm 2019 lúc 00:00 (giờ MT4) tới ngày 20 

tháng 09 năm 2019 lúc 23:59 (Giờ MT4). 

2.5 Ngày kết thúc cho các lệnh giao dịch là 20 tháng 09 năm 2019. Sau thời gian này, những 

lệnh đóng sau sẽ không được tính cho kết quả cuộc thi. 

2.6 Thời gian chính thức trong Cuộc thi này dựa trên thời gian máy chủ MT4 của Fullerton. 

2.7 Thời gian dự thi và thời gian đăng ký có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

2.8 Người tham gia cuộc thi phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

2.8.1 Đăng ký đồng nghĩa bạn đã đọc và đồng ý các Điều khoản và Điều kiện trong thời 

gian đăng ký. 

2.8.2 Mở và đóng giao dịch trên tài khoản Live MT4 cá nhân với Fullerton Market trong 

suốt thời gian diễn ra cuộc thi. 

2.8.3 Khi bắt đầu cuộc thi, tài khoản đã đăng ký phải có số dư tối thiểu 200 USD. 

2.8.4 Người tham gia là một công dân của một quốc gia ASEAN. 

2.9 3 nhà giao dịch hàng đầu có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong cuộc thi sẽ được chọn. 

2.10 Người tham gia phải đóng tất cả các giao dịch trên tài khoản dự thi trước thời gian kết thúc 

cuộc thi thì đủ điều kiện nhận giải thưởng. 

2.11 Những người tham gia rút tiền hoặc chuyển tiền ra khỏi tài khoản MT4 dự thi sẽ không đủ 

điều kiện nhận giải thưởng.  
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2.12 Công thức tính phần trăm lợi nhuận là: 

[Lợi nhuận & Thua lỗ] / (Số tiền bắt đầu dự thi + Tổng tiền nạp + Bonus được thêm) 

* Lợi nhuận & thua lỗ: Được tính dựa trên tổng lệnh có lời hoặc đang bị lỗ trong suốt thời 

gian diễn ra cuộc thi, sau khi đăng ký. 

** Số tiền bắt đầu dự thi: Được tính dựa theo số tiền có trong tài khoản MT4 lúc bắt đầu 

cuộc thi, hoặc ngày đăng ký, tùy theo ngày nào muộn hơn. 

*** Tổng tiền nạp: Được tính dựa theo tổng số tiền đã nạp vào tài khoản MT4 đăng ký 

trong suốt thời gian thi. 

**** Bonus được thêm:  Được tính dựa theo tổng Bonus mà bạn đã lấy them vào tài khoản 

MT4 giao dịch trong suốt thời gian thi. 

2.13 Người chiến thắng sẽ được thong báo trên https://www.fullertonmarkets.com/ trong vòng 10 

ngày sau khi kết thúc cuộc thi. 

2.14 Các giải thưởng được trao cho người thắng cuộc sẽ được gửi vào Tài khoản MT4 của họ 

trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả. 

2.15 Người thắng cuộc cũng sẽ được Fullerton Market liên hệ qua email hoặc gọi điện thoại 

trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi thông báo kết quả. 

2.16 Người chiến thắng có thể bị loại và không đủ điều kiện nhận giải thưởng, nếu không có 

phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày được Fullerton Market liên hệ. 

2.17 Người thắng cuộc phải đồng ý các buổi phỏng vấn và Fullerton Markets có toàn quyền được 

sử dụng tư liệu để làm quảng cáo. 

2.18 Tất cả các giải thưởng là không thể thương lượng, không thể chuyển nhượng và không thể 

trao đổi cho bất cứ điều gì khác. 

2.19 Người tham gia có thể bị loại khỏi vuộc thi vì bất kỳ lý do nào sau đây: 

2.19.1 Vi phạm bất kỳ quy tắc và/hoặc các quy định hiện hành và/hoặc Điều khoản và Điều 

kiện của Fullerton Markets. 

2.19.2 Thông tin đăng ký chưa hoàn thành, không chính xác hoặc gian lận trong quá trình 

đăng ký. 

2.19.3 Người tham gia là nhân viên của Fullerton Market hoặc người thân trực tiếp của nó. 
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2.20 Cuộc thi này đủ điều kiện cho các khách hàng mới và khách hàng hiện tại của công ty đăng 

ký bảo hiểm và giao dịch với tài khoản giao dịch ECN hoặc Variable Live. 

2.21 Tài khoản MAM hoặc tài khoản đầu tư thì không đủ điều kiện tham dự cuộc thi. 

2.22 Tài khoản giao dịch sao chép sẽ lệnh sẽ không đủ điều kiện tham gia cuộc thi. (RoboX, 

CopyPip và Copy trading) 

2.23 Trong trường hợp bất kỳ người tham gia nào bị loại khỏi Cuộc thi, Fullerton Markét có 

quyền quyết định liệu có nên chọn người tham gia khác thay thế hay không. Trong trường 

hợp này, bất kỳ người tham gia nào khác sẽ được chọn theo cùng tiêu chí với người tham 

gia ban đầu và sẽ tuân theo Điều khoản và Điều kiện. 

2.24 Mỗi người tham gia đều đồng ý và cấp phép cho Fullerton Market để sử dụng tên và chi tiết 

liên hệ của người tham gia cho các mục tiêu tiếp thị của Fullerton Markets (ví dụ, công bô 

trên trang báo chí về kết quả của cuộc thi). 

2.25 Các Điều khoản và Điều kiện này được thực hiện bằng tiếng Anh và bất kỳ bản dịch ngôn 

ngữ nào khác đều được cung cấp để thuận tiện. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất 

quán hoặc khác biệt giữa văn bản tiếng Anh và bản dịch của nó, văn bản tiếng Anh sẽ được 

áp dụng. 

2.26 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng sử 

dụng các điều khoản của cuộc thi này hoặc bất kỳ đề nghị nào khác của Công ty, hoặc có 

hành động xấu, Công ty có quyền, từ chối, theo quyết định riêng của mình, từ chối, từ chối, 

rút lại hủy bỏ ưu đãi và, nếu cần: (i) để giữ lại, hủy bỏ và trừ đi (các) tài khoản của khách 

hàng đó, (ii) để chấm dứt quyền truy cập của khách hàng vào các dịch vụ do Công ty cung 

cấp và / hủy bỏ hợp đồng giữa Công ty và khách hàng cung cấp dịch vụ (iii) để chặn (các) 

Tài khoản của khách hàng đó (lưu ở nơi có yêu cầu khác của cơ quan có liên quan) và sắp 

xếp để chuyển bất kỳ số dư chưa sử dụng nào, trừ số tiền cung cấp cũng như bất kỳ lợi 

nhuận nào Công ty cho rằng đã đạt được thông qua Hành vi lạm dụng, cho khách hàng. 

Hành vi của WhereAbusive bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

2.26.1 Khi một khách hàng, tự mình hoặc hành động với người khác (bao gồm Nhà môi 

giới / Người liên kết / Người quản lý tiền giới thiệu) đã thiết lập một vị trí hoặc vị trí 

giao dịch có mục đích hoặc hiệu quả của việc trích xuất bất kỳ Tiền thưởng nào 

được cung cấp và / hoặc lợi nhuận được tạo ra, mà không có rủi ro kinh tế, bao gồm 

cả hạn chế mất ưu đãi hoặc tài khoản của khách hàng (hoặc vốn của người khác). 
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2.26.2 Trường hợp khách hàng, tự mình hoặc hành động với người khác (bao gồm Nhà môi 

giới / Người liên kết / Người quản lý tiền) giới thiệu các vị trí của mình, bao gồm 

nhưng không giới hạn, giữ vị trí trên một hướng, bao gồm chỉ bằng cách minh họa, 

các loại tiền tệ đơn lẻ, tại các giai đoạn nhất định, nội bộ (sử dụng các tài khoản 

giao dịch khác được tổ chức với Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản 

giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác). 

2.27 Điều quan trọng là khách hàng đủ điều kiện nhận thức được rằng rủi ro của họ không giới 

hạn ở (các) khoản tiền gửi của họ và bằng cách thực hiện một giao dịch đủ điều kiện, có thể 

mất nhiều hơn số tiền gửi. Trong một số trường hợp, tổn thất có thể nhiều hơn đáng kể so 

với tiền gửi ban đầu hoặc tối thiểu. 

2.28 Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt cuộc thi, 

hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Bất kỳ thay 

đổi nào trong cuộc thi sẽ được thông báo cho người đăng ký càng sớm càng tốt bởi người 

quảng bá. Công ty có quyền đưa ra bất kỳ giải thưởng nào có giá trị tương đương mà không 

cần thông báo trước. 

2.29 Người dự thi đồng ý nhận báo cáo lợi nhuận/thua lỗ MT4 được gửi đến địa chỉ email đã 

đăng ký của họ.  

 

3. BỘ PHẬN LIÊN QUAN 

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

Email: support@fullertonmarkets.com 
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