Dịch vụ
Tradomart SV Ltd.
Tháng 8 năm 2018
Hạn chế độc quyền:
Tài liệu được kiểm soát này là tài sản của Tradomart SV Ltd. bất kỳ tiết lộ, mô phỏng hoặc
truyền tải cho các bên trái phép
mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tradomart SV Ltd. đều bị cấm.

THÔNG TIN HỢP PHÁP
Tradomart SV Ltd. là một công ty được thành lập theo Luật của Saint Vincent và Grenadines
với Số đăng ký 23071 IBC 2015 có trụ sở chính tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston
St. Vincent & Grenadines và thực hiện kết xuất đầu tư và các Dịch vụ phụ trợ (sau đây gọi là
“Công ty”) cho Khách hàng của mình thông qua Nền tảng giao dịch. Để biết thêm thông tin,
vui lòng truy cập www.forexmart.com.

DỊCH VỤ
Công ty cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ sau:
PHẦN I - Dịch vụ Đầu tư:
I. (1) Tiếp nhận và chuyển các lệnh đặt của khách hàng liên quan đến một hoặc nhiều Công
cụ tài chính;
I. (2) Thực hiện lệnh đại diện khách hàng;
I. (3) Giao dịch trên Tài khoản Sở hữu Riêng.
PHẦN II - Dịch vụ phụ trợ:
II. (1) Giữ an toàn và quản lý các Công cụ Tài chính cho tài khoản của Khách hàng, bao
gồm giám sát và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt / tài sản thế chấp;
II. (2) Cấp tín dụng hoặc khoản vay cho nhà đầu tư để cho phép nhà đầu tư thực hiện giao
dịch trong một hoặc nhiều Công cụ tài chính mà Công ty cấp tín dụng hoặc khoản vay có
liên quan đến giao dịch;
II (4) Các dịch vụ ngoại hối trong đó các dịch vụ này được kết nối với việc cung cấp các dịch
vụ đầu tư;

II (5) Nghiên cứu đầu tư và phân tích tài chính hoặc các hình thức khác.
PHẦN III - CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
ΙΙΙ (1) Chứng khoán có thể chuyển nhượng;
ΙΙΙ (2) Các công cụ thị trường tiền tệ;
ΙΙΙ (3) Đơn vị đảm nhận đầu tư tập thể;
ΙΙΙ (4) Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và bất
kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất hoặc lợi tức,
hoặc các công cụ phái sinh khác, chỉ số tài chính hoặc các biện pháp tài chính có thể được
thanh toán bằng vật chất hoặc tiền mặt;
ΙΙΙ (5) Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và bất
kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến hàng hóa phải được thanh toán bằng tiền mặt
hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên (hoặc hình
thức khác chứ không phải vì lý do vỡ nợ hoặc lý do hủy bỏ khác);
ΙΙΙ (6) Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và bất kỳ hợp đồng phái sinh
nào khác liên quan đến hàng hóa có thể được thanh toán thực tế với điều kiện là chúng
được giao dịch trên thị trường được điều tiết hoặc / và địa điểm giao dịch tài chính tự quản
lý;
ΙΙΙ (7) Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn và bất kỳ hợp
đồng phái sinh nào khác liên quan đến hàng hóa, có thể được thanh toán về mặt vật lý mà
không được đề cập ở điểm 6 của Phần III và không nhằm mục đích thương mại, có đặc
điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, liên quan đến việc liệu, cùng với những
trường hợp khác, thì chúng có được thanh lý và quyết toán toán thông qua các công ty
thanh toán bù trừ được công nhận hay là đối tượng của các cuộc gọi ký quỹ thường xuyên;
ΙΙΙ (8) Các công cụ phái sinh để chuyển rủi ro tín dụng;
ΙΙΙ (9) Hợp đồng tài chính cho các khoản chênh lệch;
ΙΙΙ (10) Quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và
bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến các biến số khí hậu, giá cước vận tải, phụ
cấp phát thải hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc các số liệu thống kê kinh tế chính thức khác phải
được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn
của một trong các bên (nếu không vì lý do vỡ nợ hoặc lý do hủy bỏ khác), cũng như bất kỳ
hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và biện pháp
không được đề cập khác trong Phần này, có các đặc điểm của các công cụ tài chính phái
sinh khác, liên quan đến việc chúng có được giao dịch trên thị trường được điều tiết hay địa
điểm giao dịch tài chính tự điều tiết hay không, được thanh toán và thanh toán thông qua
các công ty thanh toán bù trừ được công nhận hay phải tuân theo lệnh gọi ký quỹ thường
xuyên tại địa điểm giao dịch tài chính tự điều chỉnh.

