ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Đăng ký

16/09/2021 - 16/10/2021

Thời gian Giao dịch

18/10/2021 - 05/11/2021

Giải thưởng

Giải nhất

: 1500 USD

Giải nhì

: 800 USD

Giải ba

: 300 USD

www. lir une x. c om

Quy định Cuộc thi
1. Cuộc thi dành cho cả khách hàng hiện tại và đăng ký mới với LIRUNEX LIMITED.
2. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 16/09 đến ngày 05/11/2021.
3. Sau khi đăng ký, tbạn đồng ý rằng mình sẽ tuân thủ các quy tắc của cuộc thi nếu không sẽ không đủ điều kiện
tham gia.
4. Thời gian đăng ký của Cuộc thi này sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 16/10/2021 (GTM + 8)
5. Người tham gia chỉ có thể dùng MỘT (1) tài khoản trực tiếp để tham gia cuộc thi. Các tài khoản tham gia khác
không đủ điều kiện để tham gia Cuộc thi.
6. Cuộc thi này dành cho tất cả những ai muốn tham gia:
a) từ 18 tuổi trở lên;
b) tuân thủ các điều khoản và điều kiện này; và
c) không dành cho ban quản trị, nhân viên sàn (hoặc là thành viên gia đình của những người đó)
7. Để tham gia Cuộc thi, Người tham gia Đủ điều kiện phải
a) Mở tài khoản giao dịch trực tiếp mới với Lirunex. (“Tài khoản dự thi")
b) Thiết lập Tài khoản dự thi cho cuộc thi thông qua nút THAM GIA trên trang Cuộc thi tại
8. Số dư đầu kỳ và khoản tiền nạp sau đó sẽ được coi là Khoản đầu tư.
9. Người thắng cuộc sẽ được chọn và xếp hạng dựa trên lợi nhuận họ có bằng công thức được mô tả như sau:
Công thức:
ROI % = (Tổng tiền lãi / Tổng tiền nạp) x 100
Tổng lợi nhuận là bất kỳ lợi nhuận nào trừ đi bất kỳ khoản lỗ nào được thực hiện trên các lệnh mở vào /
sau ngày 18/10/2021, 00:00 (giờ máy chủ MT4)và đóng trước ngày 05/11/2021, 23:59 (giờ máy chủ MT4)
và Tổng số Tiền nạp tổng số tiền nạp trong suốt Thời gian diễn ra cuộc thi.
(Các) Tiêu chí Tham gia cuộc thi
1. Cuộc thi chỉ dành cho giao dịch các cặp ngoại hối, Hàng hóa, Chỉ số và Cổ phiếu.
2. Tài khoản Dự thi thực sẽ theo các điều kiện giao dịch như sau:
• Tất cả các loại tài khoản
• Nạp ít nhất 200 USD vào Tài khoản tham gia Cuộc thi
• Đòn bẩy = 1: 500
• Được phép dùng tất cả các kỹ thuật giao dịch hoặc EA.
3. Tài khoản quỹ không được phép tham gia cuộc thi này. Nếu không, người dự thi sẽ bị loại.
4. Người tham gia đồng ý cho LIRUNEX LIMITED xuất bản lịch sử giao dịch và / hoặc hoạt động của khách hàng khi
đăng ký cuộc thi. Thông tin cá nhân của người tham gia được quản lý theo Chính sách bảo mật của LIRUNEX
LIMITED.
Giải thưởng Cuộc thi
1. Tổng giá trị giải thưởng là 2,600 USD sẽ được trao cho ba (3) người chiến thắng như dưới đây: (xếp theo thứ tự)
• Giải nhất: 1500 USD
• Giải nhì: 800 USD
• Giải ba: 300 USD
2. Giải thưởng không được chuyển nhượng.
3. Xếp hạng của tất cả Người tham gia Hợp lệ sẽ được công bố hàng ngày trên trang web của Cuộc thi.
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Chính sách trao trả giải thưởng
1. Kết quả sẽ được công bố trên trang web của Cuộc thi vào ngày 06/11/2021 lúc 17:00 (GMT + 8). LIRUNEX
LIMITED sẽ ghi có vào tài khoản giao dịch của người chiến thắng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi Cuộc thi
kết thúc.
2. Khi giành được giải thưởng Cuộc thi, người thắng cuộc chấp nhận tham gia các sự kiện khuyến mại khác sẽ
được thông báo công khai trên các trang web khác nhau, bao gồm trang web LIRUNEX LIMITED và các trang
mạng xã hội.
3. Số tiền ghi có sẽ được chuyển vào Số dư tài khoản khi kết thúc giao dịch với số lot yêu cầu. Bạn phải hoàn thành
số lot yêu cầu trong vòng MỘT (1) tháng sau khi giải thưởng đã được ghi có vào tài khoản. Yêu cầu số Lot như
sau:

Giải thưởng

Số Lot

$ 1500

5 lots

$ 800

2.5 lots

$ 300

1 lot

Các điều khoản khác
1. Đối với các câu hỏi về Cuộc thi LIVE TRADING, bạn có thể tham khảo danh sách Các Câu hỏi Thường gặp của
chúng tôi tại đây (link) hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại email marketing@lirunex.com
2. LIRUNEX LIMITED có toàn quyền quyết định trong việc loại bất kỳ người tham gia hoặc người chiến thắng nào đã
vi phạm Thể lệ Cuộc thi.
3. LIRUNEX LIMITED có quyền thay đổi ngày Cuộc thi diễn ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
4. LIRUNEX LIMITED có quyền hủy bỏ hoặc hoãn Cuộc thi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
5. LIRUNEX LIMITED có quyền đưa ra quyết định trong mọi tranh chấp. Các quyết định của LIRUNEX LIMITED là
quyết định cuối cùng và không thể tranh cãi.
6. LIRUNEX LIMITED có quyền thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện vào bất kỳ thời
điểm nào mà không cần thông báo trước.
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