
 

TRI ÂN ĐỐI TÁC 

Oceix trân trọng gửi tới đối tác chương trình Tri Ân Đối Tác  

Chương trình được tổ chức từ 11.11.2021 tới 11.01.2022 dành cho tất cả các đối tác của 

Oceix tại Việt Nam. Ngoài hoa hồng IB thông thường, chúng tôi gửi đến bạn những món 

quà dành sự chăm chỉ của bạn. IB sở hữu tệp khách hàng với tổng Net deposit lớn nhất sẽ 

nhận được giải thưởng như sau:  

Danh mục Số lượng Giải thưởng 

Giải Đặc Biệt 1 
1 Lượng vàng SJC 9999 

($2,000) 

Giải khuyến khích 5 
2 Chỉ vàng SJC 999 

($400) 

Các điều khoản chương trình: 

- Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 25.01.2022 

- Phần thưởng sẽ được ghi có trực tiếp vào tài khoản IB 

- Cuộc thi chỉ áp dụng cho các khách hàng trực tiếp của IB được đăng ký và kích hoạt 

trong thời gian thi đấu 

- Tổng Net deposit các khách hàng trực tiếp của IB tối thiểu $30,000 

- Tổng khối lượng các khách hàng trực tiếp của IB tối thiểu 500 lot 

- Khối lượng giao dịch chỉ áp dụng tính trên các mã Forex mở và đóng trong thời gian 

chương trình. 

Vui lòng gửi mail đăng ký tham gia theo mẫu về partner@oceix.com:  

Tiêu đề: IB ID – Tri Ân Đối Tác 

Nội dung: Tôi đã đọc và hiểu rõ điều khoản của chương trình và hoàn toàn đồng ý với 

các điều khoản này. 

Lưu ý: Email đăng ký tham gia phải trùng với email đăng ký tài khoản IB tại Oceix. 

***Oceix có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình mà không cần thông báo trước. 

Oceix cũng có quyền xem xét việc tính toán khối lượng tong thời gian diễn ra chương 

trình. 
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