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Chính sách Bonus “The Accelerator” 
 

1. TÓM TẮT 
 

Fullerton Markets International Limited (sau đây sẽ gọi tắt là "Công ty") là một pháp nhân được 

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

sửa đổi của Quốc đảo Saint Vincent thuộc the Grenadines, 2009, với các đăng ký sau: Số Công Ty 

24426 BC 2017. 

 

Fullerton Markets sẽ cung cấp Bonus 100% không chống cháy, được ghi có vào Tài khoản 

MT4/MT5 của Nhà giao dịch dựa trên số lượng Khoản tiền nạp mới. Bonus “Accelerator” có sẵn 

cho tất cả các khách hàng Mới đăng ký và Hiện tại có tài khoản giao dịch Trực tiếp Cá nhân hoặc 

Doanh nghiệp, ECN, RAW hoặc Variable. 

 

Bonus Tín dụng 100% không chống cháy được tính như sau: 

Tiền Nạp tối thiểu Bonus Tín dụng không chống cháy 

USD 100 100% 

 
Lưu ý: 

1. Bonus này Không chống cháy và có thể rút thành tiền mặt khi đáp ứng tiêu chí Rút Bonus. 

2. Khách hàng cần mở tài khoản giao dịch MỚI và ‘Gửi yêu cầu’ đến đội ngũ Support để yêu 

cầu bonus này. 

3. Thực hiện Chuyển tiền Gốc RA các tài khoản khác sẽ không được cho phép.  

4. Khoản nạp tối thiểu để áp dụng chương chình ưu đãi là 100 USD hoặc tương đương. 

5. Không áp dụng đồng thời với các chương trình Bonus khác mà Công ty cung cấp. 

6. Bonus này sẽ được xóa đi khi Equity chạm ngưỡng 130% Tiền thưởng Bonus. 

 

 

Ưu đãi này bắt đầu vào ngày 26/08/2022. 
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2. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN  
 

2.1 Bằng cách đăng ký, mở tài khoản live và/hoặc chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong các 

trang đích hiện hành và/hoặc khu vực thành viên khách hàng, khách hàng xác nhận rằng đã đọc, 

hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của ưu đãi này. 

 

2.2 Ưu đãi này dành cho các khách hàng Mới và Hiện hữu của Công ty nạp tiền vào tài khoản Giao 

dịch Live của mình và giao dịch bằng bất kỳ sản phẩm nào do Công ty cung cấp. 

 

2.3 Ưu đãi này không áp dụng cho các tài khoản Quản lý đa tài khoản (MAM), Tài khoản giao dịch 

Đầu tư hoặc Copy; khách hàng phải đăng ký và mở một tài khoản tự giao dịch riêng để đủ điều 

kiện. 

 

2.4 Khách hàng sẽ cần phải mở một tài khoản tự giao dịch MT4/MT5 mới và “Gửi yêu cầu” để yêu 

cầu Phần thưởng Bonus này.  

 

2.4.1 Tài khoản mới này sẽ không hợp lệ cho các chương trình bonus khác của Công ty cung cấp. 

 

2.4.2 Khách hàng vẫn có thể yêu cầu các khoản thưởng bonus khác mà Công ty cung cấp bằng 

cách sử dụng các tài khoản khác mà không liên kết với chương trình bonus này. 

 

2.5 Bonus này được tính trên mỗi tài khoản MT4/MT5. 

 

2.6 Khoản nạp tối thiểu để áp dụng chương trình ưu đãi là 100 USD hoặc tương đương. 

 

2.7 Ưu đãi này có thể được sử dụng như một phương thức tăng vị thế lệnh tiềm năng lên tối đa. 

 

2.8 Bonus này chỉ dành cho mục đích giao dịch và không thể được chuyển đi. 

 

2.9 Khoản bonus tối đa có thể nhận trên mỗi khách hàng là 10,000 USD hoặc tương đương. 

 

2.10 Bonus này có thể được rút thành tiền mặt CHỈ khi các tiêu chí rút Bonus được đáp ứng, như sau: 

 

2.10.1 Khoản bonus tối thiểu có thể rút thành tiền mặt là 100 USD hoặc tương đương. 

 

2.10.2 Đơn vị giao dịch tối thiểu được tính theo từng tài khoản MT4/MT5. 

1 Đơn vị được hiểu là 1 Lot giao dịch đối với sản phẩm Kim loại và cặp tiền FX, và tương 

đương với Hợp đồng giá trị 100,000 USD đối với CFDs. 
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2.10.3 Khách hàng sẽ không hợp lệ để rút bonus khi khoản bonus đã bị xóa vì lý do không đủ 

Equity duy trì. 

 

2.10.4 Bonus tín dụng 100 USD có thể rút ra từ tài khoản giao dịch, cho mỗi 50 đơn vị giao dịch 

trên tài khoản trong thời kỳ đang có Bonus. 

 

Ví dụ 1a:  

Nếu bạn nạp 1000 USD vào tài khoản giao dịch tương ứng của mình thuộc biên chế nhận khoản 

Bonus này, bạn sẽ nhận được 1000 USD Tiền thưởng Bonus không chống cháy như một phần của 

chiến dịch. Bạn sẽ có thể rút 100 USD Bonus này thành tiền mặt sau khi đạt giao dịch tối thiểu 50 

đơn vị trên tài khoản giao dịch này, còn lại khoản nạp gốc ban đầu và 900$ Bonus không chống 

cháy. 

 

Ví dụ 1b:  

Nếu bạn nạp 1000 USD vào tài khoản giao dịch tương ứng của mình thuộc biên chế nhận khoản 

Bonus này, bạn sẽ nhận được 1000 USD Tiền thưởng Bonus không chống cháy như một phần của 

chiến dịch. Bạn sẽ có thể rút 1000 USD Bonus này thành tiền mặt sau khi đạt giao dịch tối thiểu 

500 đơn vị trên tài khoản giao dịch này, còn lại khoản nạp gốc ban đầu và 0$ Bonus không chống 

cháy. 

 

Ví dụ 2:  

Nếu bạn nạp 200 USD vào tài khoản giao dịch tương ứng của mình thuộc biên chế nhận khoản 

Bonus này, bạn sẽ nhận được 200 USD Tiền thưởng Bonus không chống cháy như một phần của 

chiến dịch. Bạn sẽ có thể rút 200 USD Bonus này thành tiền mặt sau khi đạt giao dịch tối thiểu 100 

đơn vị trên tài khoản giao dịch này, còn lại khoản nạp gốc ban đầu và 0$ Bonus không chống cháy. 

 

 

2.11 Khoản Bonus sẽ bị xóa hoàn toàn khi Equity của tài khoản chạm ngưỡng 130% Tiền thưởng 

Bonus. 

 

Ví dụ 1:  

Nếu bạn nạp 1000 USD vào tài khoản MT4 đã được phê duyệt, bạn sẽ nhận được 1000 USD Tiền 

thưởng Bonus không chống cháy. Equity của tài khoản MT4 bây giờ sẽ thành 2000 USD. Nếu 

Equity chạm ngưỡng 130% của Tiền thưởng Bonus là 1300 USD, khoản Bonus sẽ bị xóa đi, và 

Equity bây giờ sẽ chỉ còn lại 300 USD. 

 

2.12 Tài khoản giao dịch tương ứng đủ điều kiện cho Bonus “The Accelerator” thì sẽ CHỈ đủ điều kiện 

duy nhất cho Bonus này, và sẽ không thể chọn tham gia bất kỳ Chương trình Bonus nào khác mà 

Công ty cung cấp.  
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2.13 Trong trường hợp tài khoản có các vị thế mở, hoặc lệnh có lãi/lỗ đang thả nổi và khoản Bonus bị 

xóa vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. 

 

2.14 Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào của việc 

hủy bỏ hoặc từ chối đề nghị, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) lệnh đóng bằng Stop Out. 

 

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

các điều khoản của ưu đãi này hoặc bất kỳ ưu đãi nào khác của Công ty, hoặc có hành động thiếu 

thiện chí, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối, giữ lại, rút lại hoặc chấm dứt 

đề nghị và nếu:  

2.15.1 để giữ lại, hủy bỏ và tính bất kỳ chi phí nào mà họ cho là, từ (các) tài khoản của khách hàng 

đó,  

2.15.2 để chấm dứt quyền truy cập của khách hàng đó vào các dịch vụ do Công ty cung cấp 

và/hoặc chấm dứt hợp đồng giữa Công ty và khách hàng để cung cấp dịch vụ,  

2.15.3 để chặn (các) Tài khoản của khách hàng đó và sắp xếp việc chuyển bất kỳ số dư chưa sử 

dụng nào, trừ đi số tiền ưu đãi, cũng như bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà Công ty cho là đã 

thu được thông qua Hành vi Lạm dụng, đối với khách hàng. Trường hợp Hành vi lạm dụng 

bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 

2.15.3.1 Khi khách hàng tự mình hoặc hợp tác với người khác (bao gồm IB/Đơn vị liên kết/Người 

quản lý tiền) thiết lập một vị thế giao dịch hoặc các vị thế có mục đích hoặc tác dụng trích 

Tín dụng được cung cấp và/hoặc lợi nhuận được tạo ra bởi ưu đãi, không có rủi ro kinh tế, 

bao gồm nhưng không giới hạn việc mất mát của ưu đãi hoặc vốn của khách hàng (hoặc 

vốn của người khác). 

2.15.3.2 Khi khách hàng tự mình hoặc hợp tác với người khác (bao gồm IB/Đơn vị liên kết/Người 

quản lý tiền) đối ứng các vị thế của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, giữ (các) lệnh 

mở theo một hướng, bao gồm chỉ bằng cách minh họa, các loại tiền tệ đơn lẻ hoặc tương 

quan, tại các thời kỳ nhất định, nội bộ (sử dụng các giao dịch tài khoản khác được giữ với 

công ty ) hoặc bên ngoài (sử dụng các giao dịch tài khoản khác được giữ với các sàn môi 

giới khác nhau). 

 

2.16 Điều quan trọng là các khách hàng đủ điều kiện phải biết rằng rủi ro là không giới hạn đối với 

(các) khoản tiền nạp và bằng cách thực hiện một giao dịch đủ điều kiện, có thể mất nhiều hơn số 

tiền nạp. Trong một số trường hợp, tổn thất có thể nhiều hơn đáng kể so với số tiền nạp ban đầu 

hoặc tối thiểu. 
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2.17 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt ưu đãi, 

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

  

 

3. PHÒNG BAN LIÊN QUAN 

 

Phòng Chăm Sóc Dịch vụ Khách hàng 

Email: support@fullertonmarkets.com 
 

mailto:support@fullertonmarkets.com

