
Vantage Global Limited 20% Bonus cho Khoản Tiền Nạp

Khuyến mãi này được cung cấp bởi Vantage, được giao dịch dưới tên Vantage Global Limited
(ở đây là “Công ty” hoặc “Vantage”), cho các khách hàng của Công ty.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

1. Ưu đãi này đang diễn ra:

Thời gian nạp tiền: từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Thời gian giao dịch: 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023

2. Ưu đãi này dành cho tất cả Khách hàng của Vantage sống ở các quốc gia / khu vực
sau:

Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

3. Vantage sẽ cung cấp khuyến mãi này cho khách hàng mới và hiện tại theo quyết định
của mình. Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ
với promotion@vantagemarkets.com

3.1. Các tài khoản có đòn bẩy 1000: 1 không đủ điều kiện cho bất kỳ khuyến mãi loại
tín dụng nào, bao gồm cả khuyến mãi tiền thưởng tiền gửi này.

4. Khách hàng mới phải mở một tài khoản trực tiếp mới với Vantage (nghĩa là, không
phải tài khoản “demo”). Bằng cách mở một tài khoản mới với Vantage, khách hàng
xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện
cũng như Điều khoản và Điều kiện của Vantage.

5. Để tham gia chương trình khuyến mãi này, khách hàng phải chọn tham gia chương
trình khuyến mãi này bằng cách xác nhận quyết định của mình qua cổng khách hàng.

6. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng tín dụng như sau:
a. 20% khoản tiền gửi đầu tiên của bạn, bonus lên đến $500 (đơn vị tiền tệ cơ sở)
b. 10% số tiền nạp tiếp theo của bạn, lên đến $4,500 USD

“Các khoản tiền gửi tiếp theo” có nghĩa là bất kỳ khoản tiền gửi nào bạn đã thực hiện sau lần
gửi tiền đầu tiên của mình hoặc phần vượt quá 2.500$ từ khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về số tiền thưởng bonus bạn sẽ nhận được dựa trên số tiền gửi lần
đầu tiên (FTD) của bạn:



FTD của
bạn

Tiền thưởng bonus

$500 $500 x 20% = $100

$1000 $1000 x 20% =$200

$5000 $2500 x 20% + $2500 x 10% =
$750

7. Tổng số tiền bonus được giới hạn ở mức tối đa là $5.000 USD (hoặc tiền tệ tương đương) cho mỗi
khách hàng đủ điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian ưu đãi này.

8. Chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư hoặc tiền mặt, chiết khấu cho Người giới thiệu /
Cộng tác viên hoặc hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là tiền gửi mới và
do đó sẽ không được tính vào ưu đãi này.

9. Nếu bạn chọn rút một phần / toàn bộ khoản tiền gửi và / hoặc lợi nhuận của mình, một
phần tín dụng giao dịch / toàn bộ tín dụng của bạn sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn theo đó.
Chúng tôi có quyền giữ lại bonus tương ứng với 10% số dư.

10. Bạn không thể chuyển tiền thưởng giữa các tài khoản giao dịch của mình.

11. Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nhỏ hơn tín dụng giao dịch trên tài khoản của bạn,
thì khoản tín dụng còn lại có thể được rút theo quyết định của chúng tôi, do đó có thể buộc
dừng tất cả các vị thế mở trên tài khoản của bạn.

12. Chương trình này có thể được rút lại bất kỳ lúc nào do Vantage lựa chọn và tính đủ điều
kiện của tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.

13. Tín dụng của bạn sẽ bị xóa vào thời điểm kết thúc giai đoạn giao dịch mà không cần
thông báo thêm.



ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các ưu đãi, trừ khi có quy định rõ ràng khác:

- Ưu đãi không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.
- Tất cả các ưu đãi của Vantage chỉ có sẵn theo luật hiện hành.
- Ưu đãi Vantage không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi sở thích rủi ro của một

cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến
lược giao dịch của riêng họ.

- Khách hàng nên đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách
phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch của họ.

- Tài khoản mới phải được phê duyệt theo quy trình mở tài khoản của Vantage. Cá nhân
đăng ký tài khoản phải kiểm tra luật và quy định địa phương của họ trước khi đăng ký
tài khoản với Vantage.

- Khách hàng được giới thiệu bởi PAMM / MAM hoặc người quản lý tiền không đủ
điều kiện để tham gia các ưu đãi của Vantage.

- Vantage có quyền ngăn khách hàng yêu cầu credit bonus từ các chương trình khuyến
mãi nếu khoản tiền gửi của bạn được thực hiện qua kênh ví điện tử / tiền điện tử bao
gồm nhưng không giới hạn: USDT, Neteller và Skrill.

- Khách hàng không được phép sử dụng tiền thưởng tín dụng cho các vị thế tự bảo
hiểm. Vantage có quyền hủy bỏ tư cách đủ điều kiện của khách hàng để tham gia vào
bất kỳ ưu đãi tiền thưởng tín dụng nào, xóa một phần / toàn bộ tiền thưởng tín dụng
khỏi tài khoản giao dịch của họ và một phần / toàn bộ lợi nhuận được tạo ra bởi các vị
thế phòng ngừa rủi ro mà không cần thông báo thêm.

- Vantage có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký hoặc chỉ định nào để tham gia vào bất
kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra
bất kỳ lời biện minh nào hoặc giải thích lý do cho việc từ chối đó.

- Tất cả các chương trình khuyến mãi của Vantage chỉ áp dụng cho tài khoản STP và tài
khoản ECN hợp lệ. Tài khoản Cent không được áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng
khác.

- Vantage bảo lưu quyền loại trừ và / hoặc hủy bỏ sự tham gia của khách hàng vào các
ưu đãi hoặc khuyến mãi nếu: a) Churning (mở và đóng giao dịch Margin FX hoặc
CFD chỉ vì mục đích kiếm được lợi ích); b) khách hàng bị phát hiện là vi phạm Thỏa
thuận với khách hàng hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình
khuyến mãi. Trong trường hợp hành vi sai trái hoặc vi phạm đó, Vantage sẽ có quyền
khấu trừ bất kỳ số tiền thưởng nào từ tài khoản giao dịch.

- Vantage có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này bất cứ
lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều
khoản đã sửa đổi trên trang web của Vantage.


