TRIỆU VẬN MAY - RINH NGAY QUÀ KHỦNG
I.

ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng của Oceix tại Việt Nam đã xác thực tài khoản
và mở tài khoản giao dịch.
2. Thời gian:
Thời gian nhận đăng ký tham gia chương trình từ ngày 11/11/2021.
3. Đăng ký:
Thư đăng ký vui lòng gửi về: support@oceix.com
Tiêu đề: MT5 account – Triệu Vận May
Nội dung: Họ và Tên - Số MT5 dự thi.
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 Oceix.

II.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Một khách hàng chỉ được đăng kí 1 tài khoản dự thi.
2. Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 11/11/2021 và kết thúc vào ngày 11/01/2022.
3. Oceix sẽ tiến hành trả thưởng vào ngày 25/01/2022.
4. Các giải thưởng bằng tiền sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản MT5 của khách hàng,
khách hàng có toàn quyền sử dụng trong giao dịch hoặc rút tiền.
5. Đối với giải thường bằng hiện vật, khách hàng có thể lựa chọn hiện vật hoặc quy
đổi thành tiền với số tiền tương ứng.
6. Các giao dịch hợp lệ bao gồm giao dịch hợp lệ được mở và đóng trong thời gian
diễn ra chương trình, không thuộc các trường hợp giao dịch bị cấm, hoặc hạn chế
theo quy định của ‘Điều khoản dịch vụ’ của Oceix.

1

7. Oceix có toàn quyền trong việc thay đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ chương trình mà
không cần thông báo trước cho người tham gia.
8. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, Oceix có quyền xóa tên
khách hàng khỏi danh sách chương trình, ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch, vô hiệu
hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các tài khoản liên quan.

III.

ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH

Điểm lợi nhuận chương trình sẽ được tính theo công thức sau:
Equity cuối − Equity đầu − Tiền nạp
𝑥 100
Equity đầu + tiền nạp
Lưu ý:
-

Cần thực hiện tối thiểu 10 lệnh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

-

Equity đầu tối thiểu $10,000

-

Mọi hoạt động rút tiền hoặc chuyển tiền ra khỏi tài khoản trong thời gian thi
đấu sẽ được quy định tài khoản không đủ điều kiện nhận giải.

IV.

GIẢI THƯỞNG
Danh mục

Số lượng

Giải đặc biệt

1

Giải nhất

1

Giải nhì

1

Giải ba

1

Giải thưởng
1 Xe Vinfast LUX SA 2.0
($50,000)
5 Lượng Vàng SJC
($10,000)
2 Lượng Vàng SJC
($4,000)
1 Lượng Vàng SJC
($2,000)
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