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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU 

 
Forexmart là tên giao dịch của Tradomart SV Ltd., 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 và Grenadines và thực hiện kết xuất đầu tư và các Dịch vụ phụ trợ cho 

Khách hàng của mình thông qua Nền tảng giao dịch. 

 
Website có nghĩa là trang web của Tradomart SV Ltd. (sau đây gọi là Công ty) tại ww.forexmart.com  
Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web ForexMart, bạn đồng ý đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều 

khoản sử dụng Trang web, được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước bằng văn 
bản, áp dụng cho cả Trang web này hay tất cả tài liệu có trên đó. 

Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tiếp tục sử 

dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi 

đó. 

Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tiếp tục sử 

dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những 

thay đổi đó. Thỏa thuận này không thay thế hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào ở bất kỳ thỏa thuận 

nào khác mà bạn đã ký kết với Công ty. 

 
Quyền sở hữu trang web  
Công ty sở hữu và duy trì Trang web này. Không có hành động tải xuống hoặc sao chép nào khác từ 

Trang web này sẽ chuyển dời đề mục của bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào trong Trang web này, 

đến bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Tất cả những gì bạn truyền tải đến Trang web này sẽ là tài sản 

của Công ty, có thể được Công ty sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào và có thể được tiết lộ 

nhiều hơn khi Công ty cho là phù hợp, bao gồm bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quản lý nào mà Công ty 

là chủ thể. Công ty bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và nhãn hiệu của 

tất cả các tài liệu trên Trang web này, và sẽ thực thi các quyền đó trong phạm vi đầy đủ của pháp 

luật. 

 
Tuyên bố từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm  
Thông tin trên Trang web này được cung cấp "nguyên bản". Công ty không đảm bảo tính chính xác của 

các tài liệu được cung cấp ở đây, rõ ràng hoặc ẩn ý, cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối rõ ràng bất 

kỳ sự bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Công ty sẽ không 

http://www.forexmart.com/


chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể do các bên thứ ba ngăn chặn bất kỳ thông tin 

nào được cung cấp cho bạn qua Trang web này. Mặc dù thông tin cung cấp cho bạn trên Trang web này 

được lấy hoặc tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo 

tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp cho bạn 

cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Công ty, nhân viên của Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba 

nào sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức gì đối với bất kỳ tổn 

thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ lỗi nào của Trang web do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ 

bên nào khác liên quan đến việc tạo Trang web này hoặc dữ liệu trong đó có sẵn cho bạn, hoặc từ bất kỳ 

nguyên nhân nào khác liên quan đến việc bạn truy cập, không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc 

các tài liệu này, cho dù các trường hợp phát sinh nguyên nhân đó có thể nằm trong tầm kiểm soát của 

Công ty hay không, hay của bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp hỗ trợ phần mềm hoặc dịch vụ. 

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại riêng 

biệt, thiệt hại mang tính trừng phạt hoặc thiệt hại điển hình nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có 

khả năng sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này, bất kể Công ty đã được thông 

báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó hay chưa và bất kể hình thức hành động là gì, dù là trong Hợp 

đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), Trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hay cách khác. Thông tin 

có trong Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không được coi là một lời đề nghị hoặc gạ gẫm 

cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào, mà một lời đề nghị hoặc lời gạ gẫm đó không được 

phép, hoặc cho bất kỳ người nào mà việc đưa ra một lời đề nghị hoặc lời gạ gẫm như vậy là bất hợp pháp, 

cũng không được coi là một khuyến nghị mua, bán hoặc giao dịch với bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào. Bạn 

được khuyên nên tìm lời khuyên độc lập về đầu tư, tài chính, pháp lý và thuế trước khi tiến hành bất kỳ 

khoản đầu tư nào. Không có nội dung nào trong Trang web này nên được đọc hoặc được hiểu là cấu 

thành lời khuyên đầu tư từ phía Công ty, hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của Công ty. 

 
Bản chất của đầu tư vào các Công cụ Tài chính là không phải tất cả các Công cụ Tài chính đều phù 

hợp với tất cả mọi người trừ khi họ: 
 

● am hiểu về các vấn đề đầu tư; 
 

● hiểu rủi ro liên quan; 
 

● có khả năng chịu rủi ro về kinh tế của khoản đầu tư; 
 

● tin rằng khoản đầu là tư phù hợp với các mục tiêu đầu tư cụ thể và nhu cầu tài chính của họ; 
 

● không cần thanh khoản của khoản đầu tư. 

 
Nếu bất kỳ nhà đầu tư không chuyên nghiệp nào đầu tư vào Công cụ Tài chính, thì chỉ nên đầu tư 

một phần trong số tiền mà nhà đầu tư dự định đầu tư dài hạn. Tất cả các nhà đầu tư cũng nên tìm lời 

khuyên từ một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào Công 
cụ Tài chính. 

 
Truy cập 

 
Trang web này và các thông tin, mà các công cụ và tài liệu chứa trong đó không được hướng đến, hoặc 

nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là công dân hoặc cư dân 
của bất kỳ khu vực tài phán nào mà nơi phân phối, công bố, có hiệu lực hoặc việc sử dụng sẽ trái với luật 

pháp hoặc quy định, hoặc sẽ khiến Công ty phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép nào 

trong phạm vi quyền hạn đó. 

 
Các trang web được liên kết 

 
Trang web này cũng chứa các liên kết (link) đến các trang web do các bên thứ ba kiểm soát hoặc 

cung cấp. Công ty không xem xét và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào 

được đăng trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với Trang web này. Bằng cách tạo 

liên kết đến trang web của bên thứ ba, Công ty không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ sản phẩm hoặc 

dịch vụ nào được cung cấp trên trang web đó. 



 
Tính Bảo mật 

 
Nếu bạn, là Khách hàng, liên lạc với Công ty bằng e-mail, thì bạn cần lưu ý rằng tính bảo mật của e-mail 

trên Internet là không chắc chắn. Bằng cách gửi các tin nhắn e-mail nhạy cảm hoặc bí mật không được mã 

hóa, bạn chấp nhận rủi ro về sự không chắc chắn và thiếu tính bảo mật có thể có qua Internet. Internet 

không an toàn 100% và ai đó có thể chặn và đọc tin nhắn của bạn. 

 
Tính Riêng tư 

 
Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ đều được bảo mật theo Chính sách 

Bảo mật của chúng tôi và chỉ được chia sẻ trong Công ty và các đối tác kinh doanh của Công ty và sẽ 
không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Hệ thống theo 
dõi trang web cũng có thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn khám phá 
Trang web này, tần suất truy cập, v.v. Thông tin chúng tôi thu được được sử dụng để cải thiện nội 
dung của Trang web của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn, bằng bất kỳ 
phương tiện thích hợp nào và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể hữu 
ích cho bạn.  


