
Chương trình khách hàng thân thiết «Smart Dollars» 

 
ForexMart triển khai chương trình khách hàng thân thiết cho các nhà giao dịch “Smart Dollars”, 
cho phép bạn đồng thời tăng khối lượng lợi nhuận từ giao dịch hàng ngày và nhận thêm thu 
nhập cho một số lot giao dịch nhất định. 
 
Những người tham gia chương trình khuyến mãi sẽ có thể nhận thêm tiền (Smart Dollars) từ 
nhà môi giới cho số lượng lot giao dịch được chỉ định, dựa trên trạng thái của khách hàng. 
Trạng thái được xác định bởi tổng số lot và có thể tăng lên do khối lượng giao dịch tăng lên. * 
 
Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cấp kỹ năng giao dịch của bạn và đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới! 

 
* Chương trình “Smart Dollars” chỉ áp dụng cho tài khoản Thực. 

 

 
Các điều khoản và điều kiện 

 
1. Giới thiệu. 

 
1.1 ForexMart (sau đây được gọi là 'ForexMart' hoặc 'Công ty' hoặc 'Chúng tôi’) là một công 

ty đầu tư hoạt động trên toàn thế giới. 

1.2 Thỏa thuận chương trình khách hàng thân thiết Smart Dollars này ràng buộc giữa Khách 

hàng và Công ty. 

1.3 Thỏa thuận Chương trình Khách hàng Thân thiết Smart Dollars quản lý quan hệ giữa 

Khách hàng và Công ty liên quan đến chương trình khuyến mãi cụ thể này. Thỏa thuận cung 

cấp tất cả các thông tin cần thiết cho Khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào 

trong phạm vi hiệu quả của Chương trình khuyến mãi. 

1.4 Theo đây, Khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận Thỏa thuận Chương 
trình Khách hàng Thân thiết Smart Dollars này, được sửa đổi vào từng thời điểm theo quyết 

định riêng của Công ty. 

 
2. Giải thích các điều khoản 

 
2.1 Trừ khi được chỉ định cụ thể khác, các điều khoản sau trong "Thỏa thuận chương trình 

khách hàng thân thiết Smart Dollars " này sẽ được định nghĩa như sau. 

 
● "Smart Dollar" có nghĩa là quỹ của Công ty được ghi có vào tài khoản của Khách 

hàng như quy định trong Thỏa thuận này 

● "Khách hàng" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào đã mở (các) tài khoản với Công ty theo 

Thỏa thuận khách hàng 

● "Thỏa thuận Khách hàng" có nghĩa là tài liệu chính thức của Công ty chỉ ra các điều 

khoản, điều kiện và thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty được chấp nhận khi mở 

tài khoản với chúng tôi. 

● "Chương trình" có nghĩa là Chương trình Khách hàng thân thiết Smart Dollars 



3. Điều kiện chương trình khách hàng thân thiết 

 
3.1 Chương trình này chỉ áp dụng cho tài khoản Thực 

3.2 Chương trình có thể được kích hoạt nếu tất cả các giao dịch (MUA và BÁN) được 

hoàn tất. Tổng khối lượng của các giao dịch này không được ít hơn 2 lot. Sau khi đáp ứng yêu 

cầu về khối lượng, Chương trình sẽ có hiệu lực với Khách hàng. 

3.3 Việc đánh giá Smart Dollars là tự động tương thích với khối lượng giao dịch của 

Khách hàng. 

3.4 Khi Khách hàng nhấp vào nút “Tiền mặt”, số lượng Smart Dollars hiển thị trên 

màn hình sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của Khách hàng. Tổng số tiền bên trong ô 

vuông “Tiền mặt” - sẽ được đặt lại thành $0. Tính toán sẽ bắt đầu lại từ đầu.  

 
4. Nhận tiền 

 
4.1 Số tiền Smart Dollars có sẵn để rút bất kỳ lúc nào sau khi Khách hàng nhận được 

số tiền này trên tài khoản giao dịch của mình. 

4.2 Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện các yêu cầu về lot giao dịch. 

Yêu cầu lot được tính theo công thức: Số lot = Tổng tiền bằng USD / 10. 

4.3 Mỗi Khách hàng có trạng thái hiện tại dựa trên tổng khối lượng giao dịch (Thông 

thường, Chuyên nghiệp, Chuyên gia, Vip). Để nâng trạng thái hiện tại lên cấp độ tiếp theo, 

Khách hàng phải giao dịch số lượng lot cần thiết. Các chi tiết có trong biểu đồ. 

4.4 Công ty có quyền thay đổi mức thưởng và giới hạn đối với việc thay đổi trạng thái. 

 Trạng thái thông thường:  0.05 pip mỗi lot 
 Trạng thái Chuyên nghiệp: 0.06 pip mỗi lot 
 Trạng thái chuyên gia:  0.08 pip mỗi lot 
 Trạng thái VIP:  0.1 pip mỗi lot 

 
 
5. Hủy bỏ và điều chỉnh 

 
5.1 Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu số lot trong vòng 1 tháng kể từ ngày yêu cầu. 

Nếu không, Công ty sẽ đặt trạng thái “Đã hết hạn” vào cột kế toán và không cho phép khách 

hàng rút tiền Smart Dollars. 

5.2 Khách hàng thừa nhận quyền của Công ty để loại trừ Khách hàng khỏi chương 
trình trong trường hợp không tuân thủ các quy tắc của thỏa thuận hiện hành hoặc nếu nghi 

ngờ có gian lận. 
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