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QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  

“INVEST START” 

 

    1. Quy định chung 

        1.1. Quy chế này xác định các điều khoản dành cho chương trình khuyến mãi “INVEST 

START” (sau đây gọi là “Chương trình khuyến mãi”), thời hạn và hình thức thực hiện, quy 

trình tổng hợp kết quả và trao giải thưởng. 

        1.2. Đơn vị tổ chức Chương trình khuyến mãi là công ty TNHH TeleTrade D.J. Limited 

(sau đây gọi là “Ban tổ chức”): 

Số đăng ký: 20599 IBC 

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Vincent Bank Ltd, đường James, Kingstown, St. Vincent và 

Grenadines 

        1.3. Mục đích của Chương trình khuyến mãi là thu hút khách hàng mới cho Ban tổ 

chức vào tạo động lực cho những khách hàng hiện có thông qua các giải thưởng dành cho 

người tham gia Chương trình khuyến mãi đã hoàn thành các điều kiện yêu cầu. 

        1.4. Chương trình khuyến mãi mang tính chất khích lệ, không phải là trò chơi xổ số. 

        1.5. Chương trình khuyến mãi này được tổ chức trên toàn thế giới, ngoại trừ các quốc 

gia cấm thực hiện các chương trình khuyến mãi tương tự thông qua Internet. 

       1.6. Thời gian diễn ra Chương trình khuyến mãi từ 01.11.2020 đến 31.03.2021, theo lộ 

trình sau: 

01.11.2020 - 28.02 2021 - Giai đoạn đầu: nạp tiền vào tài khoản giao dịch để nhận quà tặng 

là hợp đồng CFD và tham gia Chương trình khuyến mãi. 

01.03.2021 - 31.03.2021 - Giai đoạn hai: quyết toán với khách hàng về hợp đồng CFD (theo 

yêu cầu của khách hàng hoặc tự động). 

        1.7. Quy định này, cũng như các thay đổi và bổ sung đối với quy định sẽ được đăng tải 

trên Internet tại https://teletrade.org/ . 

        1.8. Khi tham gia Chương trình khuyến mãi đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn đồng ý 

với tất cả các điều khoản của chương trình. 

       1.9. Quy định này là lời đề nghị (ưu đãi) công khai của Ban tổ chức dành cho Chương 

trình khuyến mãi kèm theo các điều khoản được quy định. Việc chấp nhận ưu đãi này được 

thực hiện bởi một cá nhân - người tham gia Chương trình khuyến mãi thực hiện các điều 

khoản được quy định tại đây. 

       1.10. Người tham gia Chương trình khuyến mãi có thể là khách hàng đã có tài khoản 

giao dịch được mở trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mãi, cũng như khách hàng mở 

tài khoản mở tài khoản với Ban tổ chức trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến mãi và 

đáp ứng các điều kiện sau:  

- cá nhân đủ 18 tuổi; 

- không phải là nhân viên của Ban tổ chức. 

 

    2. Quy trình tham gia Chương trình khuyến mãi 

        2.1. Để tham gia Chương trình khuyến mãi, cá nhân cần phải đáp ứng các yêu quy 

định tại điều khoản 1.10. và thực hiện các bước sau: 

- nạp tiền vào tài khoản giao dịch bất kỳ với số tiền tối thiểu là 500 USD (nạp một lần 

hoặc nhiều lần) trong khoảng thời gian quy định tại điều khoản 1.6. 

- tại thời điểm số tiền được nạp vào tài khoản giao dịch bằng với số tiền mà Khách 

hàng dự định sử dụng cho Chương trình khuyến mãi, cần phải nhấp vào nút “Mở 

giao dịch” trên trang cá nhân tại mục Invest Start. 

https://teletrade.org/
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        2.2. Nạp tiền được coi là hành động gửi tiền vào tài khoản giao dịch, không bao gồm việc 

chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau trên một trang cá nhân, việc chuyển tiền giữa các tài 

khoản của những khách hàng khác nhau trong công ty cũng như hình thức nạp tiền được ứng 

trước từ chi phí của công ty. 

        2.3. Bạn chỉ có thể tham gia Chương trình khuyến mãi một lần. 

 

    3. Điều khoản của Chương trình khuyến mãi 

        3.1. Các điều khoản của Chương trình khuyến mãi đã được đăng tải trên: 

https://teletrade.org/ 

        3.2. Số tiền được nạp vào tài khoản trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến mãi 

và được hiển thị trong phần đặc biệt trên trang cá nhân Invest Start, tại thời điểm Khách 

hàng nhấp vào nút “Mở giao dịch” trên tài khoản đặc biệt này, giao dịch sẽ được mở để mua 

hợp đồng CFD (Apple) theo giá thị trường vào ngày Khách hàng đồng ý tham gia Chương 

trình khuyến mãi. 

3.2.1. Mức bonus tối đa cho tài khoản của Khách hàng tham gia Chương trình 

khuyến mãi là 5 000 USD. 

3.2.2. Tất cả các giao dịch và kết quả giao dịch được hiển thị trên một tài khoản đặc 

biệt, trạng thái của tài khoản này được ghi lại trong phần “Đầu tư” Invest Start và cập nhật 

hai lần một ngày. 

       3.3. Trước khi kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình khuyến mại được quy định tại 

khoản 1.6., Khách hàng không có quyền phân bổ và sử dụng kết quả (lợi nhuận) giao dịch. 

       3.4. Trong giai đoạn hai của Chương trình khuyến mãi được quy định tại điều khoản 

1.6., Khách hàng có quyền hoàn tất giao dịch trước khi Chương trình khuyến mãi kết thúc, 

tuân thủ theo điều kiện về khối lượng giao dịch: trong thời gian tham gia, Khách hàng phải 

thực hiện 4 lot trên mỗi 1 000 USD. Trong khuôn khổ của Chương trình khuyến mãi, 1 lot 

tương đương với 100 000 USD. 

       3.5. Nếu Khách hàng chưa hoàn tất bất kỳ giao dịch nào trước ngày hết hạn của 

Chương trình khuyến mãi thì các giao dịch sẽ được đóng tự động vào ngày 31.03.2021. 

      3.6. Kết quả giao dịch sau khi các lệnh đã được đóng theo yêu cầu của Khách hàng 

(3.4.) hoặc đóng tự động (3.5.) được ghi nhận trong phần “Đầu tư” Invest Start. 

            3.6.1. Trong trường hợp có lợi nhuận từ giao dịch và hoàn thành điều kiện về khối 

lượng giao dịch, toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của Khách hàng 

đã thực hiện được khối lượng giao dịch tối đa trong thời gian tham gia Chương trình khuyến 

mãi. 

3.6.2. Trong trường hợp giao dịch bị thua lỗ, công ty sẽ bồi hoàn khoản thua lỗ này. 

3.6.3. Nếu không hoàn thành điều kiện yêu cầu về khối lượng giao dịch, Khách hàng 

sẽ không được nhận lợi nhuận trong giao dịch. 

       3.7. Thông tin về việc thực hiện khối lượng giao dịch được yêu cầu được hiển thị trong 

phần “Đầu tư” Invest Start và cập nhật hai lần một ngày. 

      3.8. Ban tổ chức có quyền từ chối chi trả lợi nhuận từ giao dịch CFD theo quyết định 

riêng. 

   

4. Thông tin bổ sung 

        4.1. Khách hàng có nghĩa vụ tự thanh toán các khoản thuế có thể phát sinh khi nhận 

tiền lời được chuyển đến từ Ban tổ chức. 

       4.2. Ban tổ chức không hoàn trả hoặc bồi thường các tổn thất, chi phí có thể phát sinh 

cho người tham gia khi tham gia vào Chương trình khuyến mãi. 

https://teletrade.org/
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        4.3. Ban tổ chức có quyền thay đổi, bổ sung vào Quy định này theo quyết định của 

riêng mình. 

        4.4. Ban tổ chức có quyền không tham gia vào các cuộc đàm phán bằng văn bản hoặc  

       4.5. Tham gia vào Chương trình khuyến mãi có nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, 

xử lý, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ khách 

hàng, hình thành dữ liệu khách hàng thân thiết của Ban tổ chức Chương trình khuyến mãi. 

       4.6. Ban tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của Chương trình khuyến mãi vào 

bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải các điều khoản mới tại địa chỉ quy định ở điều khoản 1.7. 

        4.7. Tất cả các điều khoản không được quy định tại đây sẽ được hiện hành theo luật 

pháp của quốc gia mà Ban tổ chức đăng ký. 

 

 

 

 

 


