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GENERAL TERMS  

ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

  
CAPITAL INDEX (GLOBAL) LIMITED (CAPITAL INDEX)  

  
1.1  CAPITAL INDEX (GLOBAL) LIMITED (“we”, “us”) is a company  registered  in 

 the Bahamas (company number 201024 B) and authorized and regulated by the 

Securities Commission of the Bahamas (SCB) Registration number SIA-F199.   

 

 INDEX INDEX (GLOBAL) LIMITED (‘chúng tôi’) là một công ty được đăng ký tại Bahamas 

(số công ty 201024 B) và được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán của Bahamas 

(SCB) Số đăng ký SIA-F199. 

  

1.2 Our registered address is Lyford Cay Financial Center, West Bay Street, P.O. Box N7776, 

Nassau, Bahamas.  

         Địa chỉ đăng ký của chúng tôi là Trung tâm tài chính Lyford Cay, West Bay Street, P.O. 

Hộp N7776, Nassau, Bahamas. 

2.  THIS AGREEMENT 

HỢP ĐỒNG NÀY 

2.1  Terms and conditions used in this Agreement have the meanings defined in Clause 22  

             Các điều khoản và điều kiện được sử dụng trong Hợp đồng này được định nghĩa tại 

Khoản 22 

2.2      Supplemental Terms apply in respect of each product we offer. These are set out in the 

Schedules to this Agreement. Should there be any conflict between these General 

Terms and our Supplemental Terms, the Supplemental Terms will prevail. 

           Điều Khoản Bổ Sung áp dụng đối với từng sản phẩm chúng tôi cung cấp. Những điều 

này được quy định trong các phần Danh Mục của Hợp Đồng này. Nếu có bất kỳ mâu 

thuẫn nào giữa các Điều Khoản Chung Này Và Điều Khoản Bổ Sung của chúng tôi, Điều 

Khoản Bổ Sung sẽ được áp dụng.  

2.3  This Agreement includes:  

            Hợp Đồng này bao gồm: 

• the Application Form;  

Mẫu Đơn; 
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• our Supplemental Terms relating to, spread trading terms, CFDs and use of the 

Platform, referred to in Clause 2.2 above;  

Điều Khoản Bổ Sung của chúng tôi liên quan đến, điều khoản giao dịch có 

spread, CFD và việc sử dụng Nền tảng, được nêu tại Khoản 2.2 ở trên; 

• the Risk Warning Notice;  

Thông Báo Cảnh Báo Rủi Ro; 

• the Order Execution Policy; and  

Chính Sách Khớp Lệnh; và 

• the Conflicts of Interest Policy.  

Chính Sách Giải Quyết Mâu Thuẫn Lợi Ích 

  

2.4 This Agreement shall govern the provision of the Services (as specified by you in your 

Application Form) by us to you and each Transaction entered into under this Agreement. 

This Agreement shall come into effect on the date we open your Account. We advise 

you to read the Agreement carefully and to contact us if you do not understand any of 

the terms. By signing the Application Form or by electronically submitting your 

application on our website you confirm that you accept the terms of the Agreement.  

Hợp Đồng này sẽ chi phối việc cung cấp Dịch vụ (được yêu cầu của khách hang trong 

Mẫu đơn đăng ký) cho chúng tôi và mỗi Giao dịch được ký kết theo Hợp Đồng này. Hợp 

Đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày chúng tôi mở Tài khoản của khách hàng. Chúng tôi 

khuyên khách hàng nên đọc Hợp Đồng một cách cẩn thận và liên hệ với chúng tôi nếu 

bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào. Bằng cách ký vào Đơn đăng ký hoặc gửi đơn 

trực tuyến tại trang web của chúng tôi, khách hàng xác nhận rằng họ chấp nhận các 

điều khoản của Hợp Đồng. 

2.5 By entering into this Agreement, you will be able to enter into transactions for Contracts 

for Differences (“CFDs”), including spread trades, as further specified in the 

supplemental terms contained in Schedules 1 to 3.CFDs are complex instruments and 

come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The information on the 

risky nature of these complex products we offer can be found in our Risk Warning and  

on our Website. You should consider whether you understand how CFDs work and 

whether you can afford to take the high risk of losing your money.  

Bằng cách kí kết Hợp Đồng này, khách hàng sẽ có thể tham gia vào các giao dịch với 

Hợp đồng chênh lệch (CFDs), bao gồm các giao dịch spread, như được bổ sung trong 

các điều khoản bổ sung có trong Danh Mục 1 đến 3. CFD là các công cụ phức tạp và 
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có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Thông tin về bản chất rủi ro của các sản 

phẩm phức tạp này mà chúng tôi cung cấp có thể được tìm thấy trong phần Cảnh Báo 

Rủi Ro của chúng tôi và 

trên trang web của chúng tôi. Khách hàng nên xem xét có hiểu CFD hoạt động như thế 

nào hay không và liệu khách hàng có đủ khả năng chịu rủi ro cao khi mất tiền hay không. 

3.  DEALING WITH US  

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI 

3.1      We may deal with you in our capacity as a principal but may also, at our discretion, deal 

with you in our capacity as a matched principal broker. The Company may receive fees 

and/or commissions from Liquidity Provider(s) that are based on the revenue generated 

by trades placed by Clients. Notwithstanding this, the criteria for selecting a Liquidity 

Provider are always aligned with the Company’s policy of obtaining the best possible 

result for Clients on a consistent basis.  

 

           Chúng tôi có thể giao dịch với khách hàng trong khả năng của chúng tôi với tư cách là 

người phụ trách chính nhưng cũng có thể, theo quyết định của chúng tôi, giao dịch với 

khách hàng trong khả năng của mình với tư cách là nhà môi giới chính phù hợp. Công 

ty có thể nhận được phí và / hoặc hoa hồng từ (các) Nhà cung cấp thanh khoản dựa 

trên doanh thu được tạo bởi các giao dịch được đặt bởi Khách hàng. Mặc dù vậy, các 

tiêu chí để chọn Nhà cung cấp thanh khoản luôn phù hợp với chính sách của Công ty 

để có được kết quả tốt nhất có thể cho Khách hàng trên các nguyên tắc nhất quán. 

  

3.2      We quote a two-way price in a Size acceptable to us involving a spread between the Buy 

and the Sell price where you may Buy at the higher price or Sell at the lower price 

           Chúng tôi đưa ra chào giá hai chiều theo Kích thước có thể chấp nhận được bao gồm 

chênh lệch (spread) giữa Giá mua và Giá bán mà tại đó khách hàng có thể Mua với giá 

cao hơn hoặc Bán với giá thấp hơn  

3.3  We may refuse an instruction to trade for any reason or no reason.  

           Chúng tôi có thể từ chối một lệnh giao dịch vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. 

3.4      We shall not accept Orders or Transactions received via email, text, letter or voicemail 

messages or verbal conversations over non-recorded telephone lines (e.g. dealers’ 

personal mobile phones) or instructions given in a personal conversation. The 

MetaTrader platform will be regularly updated and you should download and install the 

updates when prompted in order to achieve the most efficient platform functionality  

           Chúng tôi sẽ không chấp nhận Lệnh hoặc Giao dịch nhận được qua email, tin nhắn văn 

bản, thư hoặc thư thoại hoặc cuộc trò chuyện bằng lời nói qua đường dây điện thoại 

không được ghi lại (ví dụ: đại lý điện thoại di động cá nhân) hoặc yêu cầu trong cuộc trò 
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chuyện cá nhân. Nền tảng MetaTrader sẽ được cập nhật thường xuyên và khách hàng 

nên tải xuống và cài đặt các phiên bản mới nhất khi được nhắc để có phiên bản có chức 

năng hiệu quả nhất. 

3.5      You will enter into each Transaction with us as principal and not as an agent for any 

other third party. You will be solely responsible for all obligations arising out of a 

Transaction, and we will treat you as our client in relation to the Transactions at all times. 

You will not allow any person to deal on your behalf unless we agree that such person 

(the “Agent”) may do so. If we agree that an Agent may act on your behalf, we will be 

entitled to rely on any instructions given to us by the Agent in relation to your account. 

We may require confirmation that the Agent has authority to act on your behalf at any 

time.  

            Khách hàng sẽ tham gia vào mỗi Giao dịch với chúng tôi với tư cách là người chịu trách 

nhiệm chính chứ không phải là đại lý cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng sẽ 

tự chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ phát sinh từ Giao dịch và chúng tôi sẽ coi khách 

hàng là khách hàng của mình khi đề cập đến các Giao dịch trong mọi thời điểm. Khách 

hàng sẽ không cho phép bất kỳ người nào giao dịch thay mặt khách hàng trừ khi chúng 

tôi đồng ý rằng người đó (Đại lý) có thể làm như vậy. Nếu chúng tôi đồng ý rằng Đại lý 

có thể hoạt động trên danh nghĩa của khách hàng, chúng tôi sẽ có quyền dựa vào bất 

kỳ hướng dẫn nào được đưa ra bởi Đại lý liên quan đến tài khoản của khách hàng. 

Chúng tôi có thể yêu cầu xác nhận rằng Đại lý có thẩm quyền thay mặt khách hàng bất 

cứ lúc nào. 

3.6     In our dealings with you, we may treat you as a Retail Client, Sophisticated Client or 

Professional Client. Unless we expressly agree otherwise in writing with you, we shall at 

all times treat you as a Retail Client. You may request a different client classification to 

the one allocated to you but please be aware that we may decline such a request. If you 

do request a different category from Retail Client and we agree to such a request, please 

note that we may need to collection additional/updated account information to support 

the change in category. In certain circumstances we may wish to re-categorise you but, 

if we do so, we will write to you explaining clearly why we are doing this and the effect 

this will have on your rights. We will request your consent to such re-classification.  

            Khi làm việc với khách hàng, chúng tôi có thể coi bạn là Khách hàng Lẻ, Khách hàng 

Chuyên Nghiệp. Trừ khi chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản với khách hàng, chúng 

tôi sẽ luôn coi khách hàng là Khách hàng lẻ. Khách hàng có thể yêu cầu được phân loại 

thành mục khách hàng khác với phân loại mà khách hàng đã được phân loại nhưng xin 

lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối yêu cầu như vậy. Nếu khách hàng yêu cầu một danh 

mục khác với Khách hàng lẻ và chúng tôi đồng ý với yêu cầu đó, xin lưu ý rằng chúng 

tôi có thể cần thu thập thông tin tài khoản bổ sung / cập nhật để hỗ trợ thay đổi trong 

danh mục. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể muốn phân loại lại 

khách hàng, và trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ viết thư cho khách hàng giải 

thích rõ ràng lý do tại sao chúng tôi đang làm điều này và điều này sẽ ảnh hưởng đến 

quyền lợi của khách hàng. Khi có việc phân loại lại như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu sự 

đồng ý của khách hàng. 
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3.7  You will not have any rights of ownership or otherwise in any Instrument as a result of 

a Transaction with us. We will not transfer any Instrument or the rights in such 

Instrument (such as voting rights) to you.  

           Khách hàng sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu với bất kỳ Công cụ nào là kết quả Giao 

dịch với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chuyển bất kỳ Công cụ hoặc quyền nào trong 

Công cụ đó (như quyền biểu quyết) cho khách hàng. 

4.  THE SERVICES  

CÁC DỊCH VỤ 

4.1  We will only deal with you on an ‘execution-only’ basis. This means;  

           Chúng tôi sẽ chỉ giao dịch với khách hàng trên nguyên tắc ‘chỉ khớp lệnh’. Điều này có 

nghĩa là; 

• we will not be responsible for assessing the suitability of any Transaction for you; 

and  

chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của bất kỳ Giao dịch 

nào đối với khách hàng; và 

• you will be solely responsible for deciding whether to enter into a Transaction. 

We will not be liable for any Losses which you incur in relation to any 

Transactions.  

khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định có tham gia Giao dịch 

hay không. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà 

khách hàng phải chịu liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào. 

• you are solely responsible for monitoring the status of your Transactions; and  

khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm giám sát trình trạng Giao dịch 

của khách hàng; và 

• you are solely responsible for maintaining sufficient Margin with us.  

khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì đủ số tiền ký quỹ với chúng tôi. 

4.2 We shall not be under any obligation to notify or inform you of any information in relation 

to the above.  

Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ nhắc nhở hoặc thông báo cho khách hàng bất kỳ thông 

tin nào liên quan đến các điều trên. 
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4.3 We may, from time to time (either independently or in response to a request from you), 

provide you with factual information regarding a Transaction or the mechanism for 

entering into a Transaction and the risks associated with Transactions. This will not 

constitute the provision of investment advice by us, and we shall be under no obligation 

to provide you with this information, even if we previously have done so. You agree that 

you will not rely on, or treat as advice, any information provided by us, or any statements 

made by us, or any of our employees, in relation to any Transaction.  

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể (một cách độc lập hoặc phản hồi yêu cầu từ khách 

hàng), cung cấp cho khách hàng thông  tin thực tế về Giao dịch hoặc cơ chế tham gia Giao 

dịch và rủi ro liên quan đến Giao dịch. Điều này sẽ không cấu thành việc cung cấp lời tư vấn 

đầu tư của chúng tôi và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp cho khách hàng thông 

tin này, ngay cả khi trước đây chúng tôi đã làm như vậy. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không 

dựa vào hoặc xem xét, bất kỳ thông tin nào do chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ tuyên bố nào 

của chúng tôi hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi là lời khuyên liên quan đến bất kỳ Giao 

dịch nào. 

 

5.  ASSESSMENTS  

ĐÁNH GIÁ 

5.1      As CFD’s, spread trades are complex financial investments, we are required to assess 

whether or not these products are appropriate for you in the light of your understanding 

of the risks of such investments and your experience before allowing you to proceed 

with the opening of the execution only account. The assessment only relates to the 

appropriateness of the execution only service for you and does not relate to the 

appropriateness of individual Transactions entered into by you. The Risks are set out 

in the Risk Warning Notice that is associated with complex financial investments 

which in summary explain they are high risk investments and you can rapidly lose 

money due to leverage. As such you should only invest in complex investments 

if you are happy to assume a high level of risk of losing your money and 

understand how CFDs work. 

           Với giao dịch CFD, các giao dịch với spread là các khoản đầu tư tài chính phức tạp, 

chúng tôi được yêu cầu đánh giá xem các sản phẩm này có phù hợp với khách hàng 

hay không để hiểu về rủi ro của các khoản đầu tư đó và kinh nghiệm của khách hàng 

trước khi cho phép khách hàng tiến hành mở tài khoản chỉ khớp lệnh. Việc đánh giá chỉ 

liên quan đến sự phù hợp của dịch vụ dành cho khách hàng và không liên quan đến sự 

phù hợp của các Giao dịch do chính khách hàng thực hiện. Rủi ro được nêu trong 

Lưu Ý Cảnh Báo Rủi Ro có liên quan đến các khoản đầu tư tài chính phức tạp, 

trong đó tóm tắt giải thích chúng là các khoản đầu tư rủi ro cao và khách hàng có 

thể nhanh chóng mất tiền do đòn bẩy. Vì vậy, khách hàng chỉ nên đầu tư vào các 

khoản đầu tư phức tạp nếu khách hàng hài lòng khi nhận mức rủi ro cao khi mất 

tiền và hiểu cách CFD hoạt động. 
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5.2      We shall base our assessment of your knowledge and experience of the risks of CFDs, 

spread trades on the responses you provide on your Application Form. If you choose 

not to provide us with the information we request or if you provide insufficient information, 

we may not be able to open an account for you. We shall assume that all information 

you provide on the Application Form and in any further document provided to us is 

accurate and complete. Please review the information provided on the Application Form 

regularly to ensure that it is up to date. You must immediately notify us of any changes 

to the information provided in writing. Any changes to the information will take effect 

upon receipt by us.  

Chúng tôi sẽ đánh giá kiến thức và kinh nghiệm của khách hàng về các rủi ro của CFD, các 

giao dịch spread dựa trên các phản hồi khách hàng cung cấp trong Mẫu đơn đăng ký của khách 

hàng. Nếu khách hàng chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu hoặc nếu 

khách hàng cung cấp không đủ thông tin, chúng tôi có thể không mở được tài khoản cho khách 

hàng. Chúng tôi sẽ cho rằng tất cả thông tin khách hàng cung cấp trong Đơn đăng ký và trong 

bất kỳ tài liệu nào khác được cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Vui lòng xem lại 

thông tin được cung cấp trên Mẫu đơn nhiều lần để đảm bảo rằng các thông tin này được cập 

nhật. Khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin 

được cung cấp bằng văn bản. Mọi thay đổi về thông tin sẽ có hiệu lực khi chúng tôi nhận được. 

5.3        From time to time we may offer accounts to you with specific eligibility criteria, or different 

characteristics or features. Subject to giving you prior notification, you agree that we 

may convert your account to another account should you no longer meet any of the 

eligibility criteria and that we may, convert your account to a different type of account if 

we believe that a different type of account would be more appropriate for you.  

           Trong một số trường hợp chúng tôi có thể cung cấp tài khoản cho khách hàng với các 

tiêu chí đủ điều kiện cụ thể hoặc các đặc điểm hoặc tính năng khác nhau. Tùy thuộc 

vào các thông báo trước cho khách hàng, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có thể 

chuyển đổi tài khoản của khách hàng sang tài khoản khác nếu khách hàng không còn 

đáp ứng bất kỳ tiêu chí điều kiện nào nữa và chúng tôi có thể chuyển đổi tài khoản của 

khách hàng sang một loại tài khoản khác nếu chúng tôi tin rằng một loại tài khoản khác 

tài khoản sẽ phù hợp hơn với bạn. 

 

6.  QUOTES  

CÁC CHÀO GIÁ 

6.1      Our Client Trading ‘Platform’ supplies real time quotes being the buy and the sell price 

for markets we offer on which you can trade as long as you hold sufficient funds with us.  
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           ‘Nền Tảng’ Giao dịch Khách Hàng của chúng tôi cung cấp báo giá theo thời gian thực là 

giá mua và giá bán cho các thị trường mà chúng tôi cung cấp để khách hàng giao dịch 

miễn là khách hàng giữ đủ tiền với chúng tôi. 

             

6.2       Our quotes will include a buy price and a sell price and there are generally no other fees 

or commissions save for those that have been disclosed that might be applicable to 

certain professional clients. A ‘buy’ position may also be referred to as a ‘long’ position 

or ‘going long’ and will be the higher of the figures quoted by us to you. A ‘sell’ position 

may also be referred to as a ‘short position’ or ‘going short’ and will be the lower of the 

figures quoted by us to you.  

            Báo giá của chúng tôi sẽ bao gồm giá mua và giá bán và thường không có phí hoặc 

hoa hồng nào khác dành cho những người đã được tiết lộ có thể áp dụng cho một số 

khách hàng chuyên nghiệp. Vị thế ’mua trên cũng có thể được gọi là lệnh mua hoặc ‘đặt 

lệnh mua’ và sẽ cao hơn trong số các số liệu mà chúng tôi chào giá cho khách hàng. Vị 

thế ‘bán ra cũng có thể được gọi là vị thế bán, hoặc đặt lệnh bán và sẽ là mức thấp hơn 

so với các số liệu mà chúng tôi đã chào giá cho khách hàng. 

6.3     You may not enter into a transaction on the basis of any price which is described as 

“indication only”, “indicative” or by words or messages to the same effect.  

            Khách hàng không được tham gia vào một giao dịch trên cơ sở bất kỳ giá nào được lưu 

ý là “chống chỉ định”, hay chỉ dẫn hoặc các từ ngữ hoặc tin nhắn nào có cùng hiệu lực. 

6.4  We will at all times execute Transactions in accordance with our Order Execution Policy.  

           Chúng tôi sẽ luôn khớp các Giao dịch theo Chính sách Khớp Lệnh của mình. 

7.  TRANSACTIONS  

GIAO DỊCH 

7.1  You agree that all Transactions entered into with us shall be subject to:  

            Khách hàng đồng ý rằng tất cả các Giao dịch được khớp với chúng tôi phải tuân theo: 

• the fees, commissions or spreads specified in our market information sheets 

which are available on the Website or on request;  

phí, hoa hồng hoặc spread quy định trong bảng thông tin thị trường của chúng 

tôi có trên Trang web hoặc theo yêu cầu; 

• our Order Execution Policy; and  
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Chính Sách Khớp Lệnh của chúng tôi; và 

• the CFD or Spread Trade Schedule relevant to the Transaction.  

CFD hoặc Lịch Spread Giao Dịch liên quan đến Giao dịch. 

7.2 If, before you enter into a Transaction with us our quote moves in your favour you agree 

that we can, but are not obliged to, pass such price improvement on to you. This will 

result in the level at which you are trying to open or close a Transaction being altered to 

the more favourable price. You acknowledge that it is in your best interests to alter the 

level in this manner and this is a fully binding agreement between us.  

Nếu trước khi khách hàng tham gia Giao dịch với chúng tôi, báo giá của chúng tôi có lợi 

cho khách hàng, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải 

cung cấp giá mới tốt hơn cho khách hàng. Điều này sẽ dẫn đến mức giá mà khách hàng 

đang cố gắng mở hoặc đóng Giao dịch được thay đổi thành mức giá có lợi hơn. Khách 

hàng thừa nhận rằng việc thay đổi mức giá này theo cách thức này là vì lợi ích và đây 

hoàn toàn là một thỏa thuận ràng buộc giữa chúng ta. 

7.3 When we enter into Transactions on your behalf, if you have an open long Transaction 

and enter into a short Transaction on the same Instrument, you will have both a long  

and a short position in the same instrument (unless you have selected to close an 

existing open position).  

Khi chúng tôi tham gia Giao dịch trên danh nghĩa của khách hàng, nếu khách hàng có 

Lệnh mua mở và tham gia Lệnh bán trên cùng một Công cụ, khách hàng sẽ có cả lệnh 

Mua  

và một lệnh Bán trong cùng một công cụ (trừ khi khách hàng đã chọn đóng một lệnh 

mở hiện có). 

7.4 If you have an open long Transaction and enter into an additional long Transaction on 

the same Instrument, we will combine these positions resulting in a larger long 

Transaction on the Instrument.  

Nếu khách hàng có Lệnh Mua đang mở và có thêm một Lệnh Mua trên cùng một công 

cụ, chúng tôi sẽ kết hợp các lệnh này để có một lệnh Mua lớn hơn trên Công cụ đó. 

7.5 Where you have an open short Transaction, the provisions of Clause 7.2 above shall 

apply equally when an opposing long Transaction is entered into on the same 

Instrument.  

Khi khách hàng có một Lệnh bán đang mở, các quy định tại Khoản 7.2 ở trên sẽ được 

áp dụng như nhau khi Lệnh Mua đối nghịch được thực hiện tương đương vào trên cùng 

một Công cụ. 
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7.6 You can only close out a Transaction by utilizing the close function on the MetaTrader 

platform. On the closing out of a Transaction:  

Khách hàng chỉ có thể đóng một Giao dịch bằng cách sử dụng chức năng đóng trên nền 

tảng MetaTrader. Khi kết thúc giao dịch: 

• if the closed position results in a positive balance, we will credit this amount to 

your account with us; or  

nếu lệnh đóng dẫn đến số dư dương, chúng tôi sẽ ghi có số tiền này vào tài 

khoản của khách hàng với chúng tôi; hoặc là 

• if the closed position results in a negative balance, we will debit this amount to 

your account with us.  

Nếu lệnh đóng dẫn đến số dư âm, chúng tôi sẽ ghi nợ số tiền này vào tài khoản 

với chúng tôi. 

7.8 Following the acceptance by us of a Transaction, you will receive an onscreen 

Confirmation.  

Sau khi chúng tôi chấp nhận Giao dịch, khách hàng sẽ nhận được Xác nhận trên màn 

hình. 

7.9 You will be provided with a Confirmation Statement by email by no later than the end of 

the following business day.   

Khách hàng sẽ được cung cấp Tuyên Bố Xác Nhận qua email chậm nhất là vào cuối 

ngày làm việc tiếp theo. 

7.10 Please check the Confirmation Statement immediately on receipt to see that it accurately 

reflects your instructions. Unless we receive notice from you disputing the Confirmation 

within 24 hours of the date of your deemed receipt of the Confirmation we shall assume 

that the terms of the Transaction contained in the Confirmation are accurate and binding. 

Non-receipt of a Confirmation shall not affect the validity of a Transaction, and you 

should contact us as soon as possible if you have not received a Confirmation within 

three Business Days of entering into a purported Transaction.  

Vui lòng kiểm tra Tuyên Bố Xác Nhận ngay lập tức khi bạn nhận được để kiểm tra liệu 

nó có cho thấy chính xác hướng dẫn của khách hàng. Trừ khi chúng tôi nhận được 

thông báo từ khách hàng tranh chấp Xác nhận trong vòng 24 giờ kể từ ngày khách hàng 

nhận được Xác nhận, chúng tôi sẽ cho rằng các điều khoản của Giao dịch có trong Xác 

nhận là chính xác và hợp lệ. Không nhận được Xác nhận sẽ không ảnh hưởng đến hiệu 

lực của Giao dịch và khách hàng nên liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt nếu khách 

hàng chưa nhận được Xác nhận trong vòng ba ngày làm việc sau khi tham gia Giao 

dịch có mục đích. 
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Our Rights  

           Quyền Của Chúng Tôi 

7.11 You agree that, we may refuse to enter into a Transaction with you, or even after 

we have entered into a Transaction with you, we may close out of the Transaction, or 

treat that Transaction as void if:  

 

Khách hàng đồng ý rằng, chúng tôi có thể từ chối tham gia Giao dịch với khách hàng 

hoặc thậm chí sau khi chúng tôi đã thực hiện Giao dịch với khách hàng, chúng tôi có 

thể đóng Giao dịch hoặc coi Giao dịch đó là vô hiệu nếu: 

• the Transaction has been entered into other than in accordance with the terms 

of Clause 6 and this Clause 7;  

Giao dịch đã được thực hiện khác với các điều khoản của khoản 6 và khoản 7 

này 

• we have not provided you with a quote through the Platform;  

chúng tôi chưa cung cấp cho khách hàng báo giá thông qua Nền tảng; 

• the offer and acceptance of the Transaction was not made during the validity  

period displayed by the Platform;  

            đề nghị và chấp nhận Giao dịch không được thực hiện trong thời gian hiệu lực 

           được hiển thị bởi Nền tảng; 

• any quote provided to you is subject to a Manifest Error;  

bất kỳ báo giá nào được cung cấp cho khách hàng đều có những Lỗi Nghiêm 

Trọng 

the Transaction (or, in the case of part closure of the Transactions, the residual 

Transaction) does not comply with any Minimum and Maximum Size 

Requirements agreed between us;  

Giao dịch (hoặc, trong trường hợp đóng một phần Giao dịch, Giao dịch còn lại) 

không tuân thủ bất kỳ Yêu cầu kích thước Tối Thiểu và Tối Đa nào được thỏa 

thuận giữa chúng tôi; 

• a Force Majeure event has occurred;  

Một Sự Kiện Bất Khả Kháng đã xảy ra; 
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• an Event of Default has occurred;  

Một Sự Kiện Vi Phạm đã diễn ra; 

• the Transaction would result in you failing to comply with your Margin 

Requirements; or  

Giao dịch sẽ dẫn đến việc khách hàng không còn đáp ứng các Yêu cầu ký quỹ 

của mình; hoặc là 

• the Transaction would result in a breach of any Applicable Rules and 

Regulations.  

Giao dịch sẽ dẫn đến việc vi phạm bất kỳ Quy Tắc và Quy Định hiện hành nào. 

7.12 We shall have complete discretion in deciding whether to void any Transaction in 

accordance with this Clause 7, and all Transactions shall remain binding on you 

notwithstanding a Transaction being in breach of the above until we notify you in writing 

that we have elected to treat such Transaction as void.  

Chúng tôi có toàn quyền quyết định có nên hủy bỏ bất kỳ Giao dịch nào theo Khoản 7 

này hay không và tất cả các Giao dịch sẽ vẫn ràng buộc với khách hàng mặc dù Giao 

dịch vi phạm các điều trên cho đến khi chúng tôi thông báo cho khách hàng bằng văn 

bản rằng chúng tôi có quyền để xử lý Giao dịch được xem vô hiệu. 

7.13 We shall be entitled, at our absolute discretion, to amend any Transaction in order to: 

Chúng tôi sẽ có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, sửa đổi bất kỳ Giao dịch nào 

để:  

• correct any Manifest Error;  

sửa bất kì Lỗi Nghiêm Trọng nào; 

• comply with any Applicable Rules and Regulations; or  

tuân thủ mọi Quy tắc và Quy định Áp dụng; hoặc là 

• take into account any Corporate Action.  

tính đến mọi Hành Động Của Công Ty. 

and you agree to immediately return to us any monies previously paid to you to which 

you are no longer entitled under a Transaction amended pursuant to this Clause.  
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và khách hàng đồng ý trả lại ngay cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đây 

cho khách hàng mà khách hàng không còn được hưởng theo Giao dịch đã được sửa 

đổi theo Điều khoản này. 

7.14 We will exercise our rights in this Clause 7 as soon as reasonably practicable 

after we become aware of any of the existence of any of the matters listed at 7.11. You 

agree to notify us immediately if you become aware of the existence of any such matter. 

In the absence or fraud, wilful deceit or gross negligence by us, we will not be liable to 

you for any Losses resulting from the exercise by us of our rights under clause 7.11.  

 

Chúng tôi sẽ thực hiện các quyền của mình trong Khoản 7 này ngay khi có thể thực hiện 

được một cách hợp lý sau khi chúng tôi nhận thấy bất kỳ sự tồn tại của bất kỳ vấn đề 

nào được liệt kê tại 7.11. Khách hàng đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu 

khách hàng biết về sự tồn tại của bất kỳ vấn đề nào như vậy. Trong trường hợp không 

có hoặc gian lận, hay việc chúng không cố tình lừa dối hoặc sơ suất không thể chấp 

nhận, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng về bất kỳ tổn thất nào do 

chúng tôi thực hiện các quyền của mình theo khoản 7.11. 

8.  ORDERS  

          CÁC LỆNH 

 

8.1  You may request that, in relation to any Transaction, any of the following Orders are 

applied:  

            Khách hàng có thể yêu cầu rằng, liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào, bất kỳ Lệnh nào 

sau đây đều được áp dụng: 

• a Limit Order which is essentially an order to open a new position or to close an 

existing position at a predetermined price specified in the Order;  

Một Lệnh Giới Hạn về cơ bản là lệnh mở một lệnh mới hoặc đóng lệnh hiện tại 

với mức giá định trước được chỉ định trong Lệnh đó; 

• a Stop Order which is essentially an order to open a new position or to close an 

existing position when a predetermined trigger price specified in the Order is 

attained or surpassed;  

Lệnh Dừng về cơ bản là lệnh mở vị thế mới hoặc đóng vị thế hiện tại khi một đạt 

đến hoặc vượt qua một mức giá khớp lệnh được cài đặt trước trong phần Lệnh; 

• a Stop Loss Order which is designed to limit your loss to a certain level at a price 

specified in the Order; or  
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Lệnh Dừng Lỗ được thiết kế để giới hạn mức thua lỗ của khách hàng ở một mức 

nhất định với mức giá được chỉ định trong Lệnh; hoặc là 

• a trailing stop similar to the standard stop order however tracks the price (in one 

direction) for the benefit of the trade. The tracking of the price is done in steps 

stipulated on the platform. Be aware the stop will only trail while you are logged 

in on the MT4 Platform. 

một điểm trailling stop cũng tương tự như lệnh dừng tiêu chuẩn nhưng lệnh này 

theo dõi giá (theo một hướng) vì lợi ích của giao dịch. Việc theo dõi giá được 

thực hiện theo các bước quy định trên nền tảng. Lưu ý rằng điểm dừng sẽ chỉ 

theo dõi khi khách hàng đăng nhập trên Nền tảng MT4.  

8.2 It is your responsibility to understand the features of an Order and how the Order will 

operate before you place it. Before you place an Order for the first time, we recommend 

that you educate yourself about the Order by reading trading examples on the Website 

so that you fully understand the features of the Order.  

Khách hàng có trách nhiệm hiểu các đặc điểm của một Lệnh và cách Lệnh sẽ hoạt động 

trước khi khách hang đặt lệnh. Trước khi khách hàng đặt lệnh lần đầu tiên, chúng tôi 

khuyên khách hàng nên tự học về Lệnh bằng cách đọc các ví dụ giao dịch trên Trang 

web để khách hàng hiểu đầy đủ các tính năng của Lệnh. 

8.3 The range of Orders we will accept shall be decided by us in our absolute discretion and 

we will have total discretion as to whether to agree to allow you to place an Order in 

relation to a Transaction. Certain Orders may only be available for certain types of 

contract.  

Phạm vi Lệnh mà chúng tôi sẽ chấp nhận được quyết định bởi chúng tôi theo thẩm 

quyền quyết định của chúng tôi và chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định xem có đồng 

ý cho phép khách hàng đặt Lệnh liên quan đến Giao dịch hay không. Một số Lệnh hàng 

chỉ có thể có áp dụng cho một số loại hợp đồng. 

8.4 We will endeavour to fill Orders once the price specified in the Order has been reached 

or at the occurrence of the event or condition specified in the Order. However, we may 

not be able to execute Orders if there is an event beyond our control in relation to the 

underlying investment. For all Orders, we may not be able to execute your Order at the 

price level you specify in the Order. In such circumstances, we will use our best 

endeavours to execute your Order at a price nearest to your specified price. This price 

may be either a better or worse price.  

Chúng tôi sẽ nỗ lực để khớp Lệnh sau khi giá được chỉ định trong Lệnh đã đạt được 

hoặc khi xảy ra sự kiện hoặc điều kiện được chỉ định trong Lệnh. Tuy nhiên, chúng tôi 

có thể không thực hiện Lệnh nếu có sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi liên 

quan đến khoản đầu tư với tài sản cơ bản. Đối với tất cả các Lệnh, chúng tôi không thể 

thực hiện Lệnh của khách hàng ở mức giá khách hàng chỉ định trong Lệnh. Trong những 

trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để thực 
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hiện Lệnh của khách hàng với mức giá gần nhất với giá được chỉ định của khách hàng. 

Giá này có thể là một mức giá tốt hơn hoặc xấu hơn. 

8.5 If the price your Order is filled is a better price we can, but are not obligated to, pass the 

improvement on to you.  

Nếu giá mà tại đó Lệnh của khách hàng được khớp là mức giá tốt hơn mức giá chúng 

tôi có thể cung cấp, nhưng không bắt buộc, chuyển sang cho khách hàng. 

8.6 Order will be “Good until Cancelled” unless you specify at the time of placing the Order 

that it is only “Good for the Day” or “Good for the Time”. Unless an Order is cancelled or 

ceases to have effect, we will regard it as valid and execute it when the price reaches 

the price specified in the Order or the specified event or condition occurs.  

Lệnh sẽ là “Hiệu lực cho đến khi Hủy bỏ” trừ khi khách hàng nêu rõ tại thời điểm đặt 

Lệnh đó là “Hiệu Lực trong Ngày” hoặc “Hiệu Lực cho đến Thời Gian”. Trừ khi Lệnh bị 

hủy hoặc hết hiệu lực, chúng tôi sẽ coi đó là hợp lệ và khớp lệnh khi giá đạt đến mức 

giá được chỉ định trong Lệnh hoặc sự kiện hoặc điều kiện được chỉ định xảy ra. 

8.7 You can only cancel or amend an Order if we have not acted upon it and that market is 

currently trading at that time. You may, subject to prior consent by us, cancel or amend 

an Order at any time before we act upon it.  

Khách hàng chỉ có thể hủy hoặc sửa đổi Lệnh nếu chúng tôi chưa xử lý lệnh này và gia 

thị trường đó hiện đang giao dịch tại thời điểm đó. Khách hàng có thể, theo sự đồng ý 

trước của chúng tôi, hủy bỏ hoặc sửa đổi Lệnh bất cứ lúc nào trước khi chúng tôi hành 

động. 

8.8 Capital Index does not offer Guaranteed Stop losses.  

Capital Index không cung cấp Lệnh Dừng Lỗ Đảm Bảo. 

9.  MARGIN  

KÝ QUỸ 

9.1      You are required to deposit sufficient funds prior to trading on the MetaTrader Platform. 

You are required to have sufficient Trading Resources to cover the Initial Margin 

Requirement to facilitate a Transaction. The amount of the Initial Margin Requirement 

will depend upon the level of leverage assigned to your account and may be calculated 

by reference to the Market Information Sheets available on the Website.  

            Khách hàng được yêu cầu gửi đủ tiền trước khi giao dịch trên Nền tảng MetaTrader. 

Khách hàng được yêu cầu phải có đủ Tài nguyên giao dịch để đáp ứng Yêu cầu ký quỹ 

ban đầu để tạo thuận lợi cho Giao dịch. Số tiền Yêu cầu ký quỹ ban đầu sẽ phụ thuộc 
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vào mức độ đòn bẩy được áp dụng cho tài khoản của khách hàng và có thể được tính 

bằng cách tham khảo Bảng thông tin thị trường có sẵn trên trang web. 

9.2    You agree, upon entering into a Transaction, to pay Margin to us in relation to that 

Transaction (“Initial Margin”). You agree to maintain such Margin at the level required 

by us during the term of the Transaction.  

            Khách hàng đồng ý, khi tham gia vào một Giao dịch, sẽ thanh toán Số Tiền Ký Quỹ cho 

chúng tôi liên quan đến Giao dịch đó (Số Tiền Ký Quỹ Ban Đầu). Khách hàng đồng ý 

duy trì Số tiền ký quỹ như vậy ở mức mà chúng tôi yêu cầu trong suốt thời hạn của Giao 

dịch. 

9.3  The Initial Margin and your ongoing Margin Requirement shall be calculated by us with 

reference to the Market Information Sheets which are available on the Website.  

 Số Tiền Ký Quỹ Ban Đầu và Yêu Cầu Ký Quỹ của khách hàng sẽ được chúng tôi tính toán 

bằng cách đối chiếu với Bảng Thông Tin Thị Trường hiển thị trên trang web. 

9.4  Initial Margin shall be due and payable by you immediately upon entering into a 

Transaction.  

           Tiền Ký Quỹ Ban Đầu sẽ đến hạn và khách hàng phải trả cho khách hàng ngay khi tham 

gia Giao dịch. 

9.5    Your Margin Requirement will change depending upon the performance of your open 

Transactions. We will calculate an indicative profit and loss amount (your “P&L”) based 

on your unrealised trading profits and losses. If your account equity (Cash Balance + 

Credit Allocation + Profit and Loss) is less than your Margin Requirement, you agree to 

make an additional Margin payment to us. The additional Margin payment shall be due 

and payable to us immediately upon your Margin Requirement being less than your 

equity amount, unless specifically agreed otherwise with you in writing.  

Yêu Cầu Ký Quỹ của khách hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất của các giao dịch mở của 

khách hàng. Chúng tôi sẽ tính toán số tiền lãi và lỗ chỉ định (P & L của khách hàng) dựa trên 

lợi nhuận và thua lỗ giao dịch chưa chốt của khách hàng. Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của 

khách hàng (Số Dư Tiền Mặt + Phân Bổ Tín Dụng + Lãi Và Lỗ) thấp hơn Yêu Cầu Ký Quỹ của 

khách hàng, khách hàng đồng ý thực hiện thanh toán Tiền Ký quỹ bổ sung cho chúng tôi. Khoản 

thanh toán Ký quỹ bổ sung sẽ đến hạn và phải trả cho chúng tôi ngay khi Yêu cầu ký quỹ của 

khách hàng thấp hơn số tiền vốn chủ sở hữu của khách hàng, trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác 

với khách hàng bằng văn bản. 

9.6 Details of your current Margin requirement and P&L are available through the MetaTrader 

Platform. You agree that you are solely responsible for monitoring your Margin 

requirement, P&L and account balance.  
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           Chi tiết về yêu cầu Ký quỹ hiện tại và P & L của khách hàng có sẵn thông qua Nền tảng 

MetaTrader. Khách hàng đồng ý rằng khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm theo dõi 

yêu cầu Ký quỹ, P & L và số dư tài khoản của khách hàng. 

9.7 It is your responsibility to ensure you maintain sufficient Margin in your account at all times. 

Although we are not charged to, we may contact you in relation to making additional 

Margin payments (a “Margin Call”). We may make a Margin Call to you at any time and 

in accordance with Clause 9.5 above.  

           Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo luôn duy trì đủ Số tiền ký quỹ trong tài khoản của 

mình. Mặc dù chúng tôi không bị tính phí, nhưng chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng 

liên quan đến việc thực hiện các khoản thanh toán Ký quỹ bổ sung (một cuộc gọi “Yêu 

Cầu Ký Quỹ -Margin Call”) Chúng tôi có thể thực hiện cuộc gọi Yêu Cầu Ký Quỹ -

Margin Call (cho khách hàng bất cứ lúc nào và theo Khoản 9.5 ở trên. 

9.8      If you fail to maintain sufficient Margin, we may, at our absolute discretion, allow you to 

maintain your open Transactions with us. However, we reserve the right to subsequently 

close out any open Transactions should you fail to provide sufficient Margin. You 

acknowledge and agree that you may incur further Losses should we allow you to 

maintain an open Transaction in the absence of you having sufficient Margin.  

           Nếu khách hàng không duy trì đủ Số tiền ký quỹ, chúng tôi có thể, theo thẩm quyền của 

mình, cho phép khách hàng duy trì Giao dịch mở với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có 

quyền sau đó đóng bất kỳ Giao dịch mở nào nếu khách hàng không cung cấp đủ Số tiền 

ký quỹ. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng khách hàng có thể phải chịu thêm tổn 

thất nếu chúng tôi cho phép khách hàng duy trì Giao dịch mở trong trường hợp khách 

hàng không có đủ Số tiền ký quỹ. 

9.9      Margin payments must be made in a Currency in cleared funds in accordance with Clause 

10 below. You agree to reimburse us any Losses we may incur in relation to the failure 

of a payment mechanism.  

           Các khoản thanh toán ký quỹ phải được thực hiện bằng Tiền tệ trong các quỹ được 

thanh toán theo Khoản 10 dưới đây. Khách hàng đồng ý hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ 

tổn thất nào mà chúng tôi có thể phải chịu liên đến sự cố trong hệ thống thanh toán. 

9.10    We may amend the Margin Requirements in relation to any Instruments at any time, and 

you agree that any additional Margin following such amendment shall immediately be  

due and payable to us, unless we have agreed otherwise in writing with you. Any such 

changes to our Margin Requirements shall be made to our Market Information Sheets 

which are available on the Website or on request.  

Chúng tôi có thể sửa đổi Yêu cầu Ký quỹ liên quan đến bất kỳ Công cụ nào vào bất kỳ 

lúc nào và khách hàng đồng ý rằng mọi Khoản ký quỹ bổ sung sau khi sửa đổi như vậy 

sẽ được thanh toán cho chúng tôi ngay lập tức, 
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 trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản với khách hàng. Mọi thay đổi như 

vậy đối với Yêu cầu ký quỹ của chúng tôi sẽ được thực hiện đối với Bảng Thông Tin Thị 

Trường của chúng tôi có trên Trang web hoặc theo yêu cầu. 

10.  PAYMENTS  

CÁC KHOẢN THANH TOÁN 

PAYMENT AND WITHDRAWAL OF FUNDS  

THANH TOÁN VÀ RÚT TIỀN CỦA QUỸ 

We do not accept cash payments. We do not accept payments from, or make any 

payments to, third parties or other client accounts unless agreed in advance. Any 

such agreement will be at our discretion and under such terms as we may require. 

Funds deposited by way of transfer of monies between client accounts can only 

be carried out, with all due care, after signed written authority has been received 

from the paying client.  

Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Chúng tôi không chấp nhận 

thanh toán từ hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho các bên thứ ba 

hoặc các tài khoản khách hàng khác trừ khi được thỏa thuận trước. Bất kỳ thỏa 

thuận nào như vậy sẽ theo quyết định của chúng tôi và theo các điều khoản như 

chúng tôi có thể yêu cầu. Tiền được gửi bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản 

của khách hàng chỉ có thể được thực hiện, với tất cả sự cẩn trọng, sau khi đã 

nhận được văn bản có thẩm quyền từ khách hàng thanh toán. 

Payments to Us  

Thanh Toán cho Chúng Tôi 

10.1 All debit balances or Margin Calls are due immediately, regardless of whether or not you 

have received a request from us. All payment to us must: 

           Tất cả số dư nợ hoặc Yêu Cầu Ký Quỹ (Margin Call) đều phải được thanh toán ngay lập 

tức, bất kể khách hàng có nhận được yêu cầu từ chúng tôi hay không. Tất cả thanh 

toán cho chúng tôi phải:  

• be made in a Base Currency; and  

được thực hiện bằng Tiền tệ cơ bản; và 

• be made with either a debit or credit card, or via a bank transfer. We will not, 

unless explicitly agreed in advance with you, accept cheques. Full details of any 

charges can be found in the payments FAQ’s section of the website.  
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được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc qua chuyển khoản ngân 

hàng. Chúng tôi sẽ không, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng trước với khách hàng, 

chấp nhận séc. Chi tiết đầy đủ về bất kỳ khoản phí nào được trình bày trong 

phần FAQ về thanh toán trên trang web. 

10.2 We reserve the right to pass on to you any process costs incurred by us in relation to any 

payment mechanism used by you to transfer funds to us. In addition, if you transfer funds 

to us that are not in a Base Currency, we may, at our absolute discretion, either refuse 

the transfer, or convert the transfer into a Base Currency using a rate based on the 

prevailing market rate, +/- 0.5%.  

           Chúng tôi có quyền chuyển cho khách hàng bất kỳ chi phí xử lý nào do chúng tôi phát 

sinh liên quan đến bất kỳ cơ chế thanh toán nào được khách hàng sử dụng để chuyển 

tiền cho chúng tôi. Ngoài ra, nếu khoản tiền khách hàng chuyển cho chúng tôi không 

được thực hiện bằng Tiền tệ cơ sở, chúng tôi có thể, trong thẩm quyền của mình, từ 

chối chuyển khoản hoặc chuyển đổi chuyển đổi thành Tiền tệ cơ bản bằng tỷ giá dựa 

trên tỷ giá thị trường hiện hành, + / - 0,5%. 

Payments to You  

Thanh Toán Cho Khách Hàng 

10.3 We shall, on receipt of a request by you, transfer to you any funds available on your 

account. However, we shall be entitled to deduct from any such payment any and all 

outstanding amounts owed to us, and any bank charges incurred in making the payment 

to you. We shall have absolute discretion in the choice of payment mechanism for 

remitting funds to you. You acknowledge and agree that we shall be under no obligation 

to make any payment to you if the amount of such payment would reduce the equity on 

your account to below the amount of Margin required for you to maintain your open 

Transactions.  

           Chúng tôi sẽ, khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chuyển cho khách hàng bất kỳ 

khoản tiền nào có sẵn trên tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có quyền 

khấu trừ từ bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy bất kỳ và tất cả số tiền còn nợ chúng 

tôi và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào phát sinh trong việc thanh toán cho khách hàng. 

Chúng tôi sẽ có toàn quyền trong việc lựa chọn phương pháp thanh toán để chuyển tiền 

cho khách hàng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ 

thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho khách hàng nếu số tiền thanh toán đó sẽ 

làm giảm vốn chủ sở hữu trên tài khoản của khách hàng xuống dưới mức Số tiền ký 

quỹ cần thiết để khách hàng duy trì Giao dịch mở. 

10.4 Without prejudice to any other rights to which we may be entitled, we may, at any time and 

without notice to you, set off any amount (whether actual or contingent, present or future) 

at any time owing between you and us, including against any joint accounts held  
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by you. We have the right to exercise the right of set off in relation to all your accounts 

and or positions which have been closed. If the right of set off has been exercised, all 

the payment obligations will be consolidated into either an obligation for you to pay a net 

sum to us or for us to pay a net sum to you, depending on whether there is positive or 

negative balance on the account.  

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng, bất cứ 

lúc nào và không cần thông báo cho khách hàng, chúng tôi có thể thanh toán bù trừ bất 

kỳ số tiền nào (con số thực tế hay thay đổi theo trường hợp, ở hiện tại hay tương lai) 

bất cứ lúc nào giữa khách hàng và chúng tôi, kể cả chống lại bất kỳ tài khoản chung 

nào của khách hàng. 

Chúng tôi có quyền thực hiện quyền thanh toán bù trừ liên quan đến tất cả các tài khoản 

và lệnh của khách hàng đã bị đóng. Nếu quyền thanh toán bù trừ đã được thực hiện, 

tất cả các nghĩa vụ thanh toán sẽ được hợp nhất thành nghĩa vụ để khách hàng trả một 

khoản tiền ròng cho chúng tôi hoặc để chúng tôi trả một khoản tiền ròng cho khách 

hàng, tùy thuộc vào số dư trên tài khoản dương hay âm. 

10.5    Interest shall accrue on a daily basis on any overdue payments until they are made in 

full at a rate of 4% above the base lending rate of the Barclays Bank, and will be payable 

on demand.  

Tiền lãi sẽ được cộng dồn hàng ngày vào bất kỳ khoản thanh toán quá hạn cho đến khi chúng 

được thực hiện đầy đủ với tỷ lệ 4% trên lãi suất cho vay cơ bản của Ngân hàng Barclays 

và sẽ được trả theo yêu cầu. 

10.6 Certain Transactions may result in you incurring profits or losses which are not in a Base 

Currency. We will convert all such profits or losses into a Base Currency amount based 

on the prevailing market rate. You agree and acknowledge that any Transaction which 

is not in a Base Currency exposes you to an additional currency risk.  

           Một số Giao dịch nhất định có thể dẫn đến việc bạn phải chịu các khoản lãi hoặc lỗ không 

thuộc loại Tiền tệ cơ bản. Chúng tôi sẽ chuyển đổi tất cả các khoản lãi hoặc lỗ như vậy 

thành số tiền cơ sở dựa trên tỷ giá thị trường hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng 

bạn có thể gặp thêm các rủi ro tiền tệ khác với bất kỳ Giao dịch nào không được thực 

hiện bằng Tiền tệ cơ sở. 

10.7  Capital Index has restricted the maximum withdrawals to two per client per day. We will 

not process more than two withdrawals without our prior consent.  

           Capital Index đã giới hạn số lần rút tối đa là hai cho mỗi khách hàng mỗi ngày. Chúng 

tôi sẽ không xử lý nhiều hơn hai lần rút tiền nếu không có thỏa thuận trước. 
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11.  CLIENT MONEY  

TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG 

11.1 In accordance with the Applicable Rules and Regulations, we will hold all money received 

from you in accordance with the Securities Industry Regulations.  

Theo Quy tắc và Quy định hiện hành, chúng tôi sẽ giữ tất cả số tiền nhận được từ bạn theo 

Quy Định Quản Lý Ngành Chứng Khoán. 

11.2 Subject to Clause 11.3 below, any money transferred to us by you, or on your behalf, will 

be held by us on trust for you and will be segregated from our own money. In the event 

of our insolvency, your money will be excluded from our assets.  

          Theo khoản 11.3 dưới đây, bất kỳ khoản tiền nào do bạn chuyển cho chúng tôi hoặc 

nhân danh bạn sẽ được chúng tôi bảo quản ủy thác cho bạn và sẽ được tách biệt với 

tiền của chúng tôi. Trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán, tiền của bạn sẽ 

bị loại khỏi tài sản của chúng tôi. 

11.3 We may hold client money on your behalf in an account with a bank or third party. Should 

the third party become insolvent, or suffer a similar failure, there is a risk that the client 

money will be subject to the insolvency proceedings of the third party.  

            Chúng tôi có thể giữ tiền của khách hàng thay mặt khách hàng trong tài khoản với ngân 

hàng hoặc bên thứ ba. Nếu bên thứ ba mất khả năng thanh toán, hoặc có sư cố tương 

tự, có rủi ro rằng tiền của khách hàng sẽ được xử lý theo các điều khoản mất khả năng 

thanh toán của bên thứ 3. 

11.4       We may hold client money on your behalf in an account with a bank or third party 

located outside of the Bahamas. Where the third party is subject to the charges of a 

jurisdiction other than that of the Bahamas, the legal and regulatory rights and 

protections which apply to your client money will be different to those applicable in the 

Bahamas. Should the third party become insolvent or suffer a similar failure, these rights 

and protections may not be as effective in protecting your money as the law of the 

Bahamas. 

           Chúng tôi có thể giữ tiền của khách hàng thay mặt bạn trong một tài khoản với ngân 

hàng hoặc bên thứ ba ở bên ngoài Bahamas. Trong trường hợp bên thứ ba phải chịu 

các khoản phí thuộc quyền tài phán khác ngoài quyền của Bahamas, các quyền và sự 

bảo vệ về mặt pháp lý và quy định áp dụng cho tiền của khách hàng của bạn sẽ khác 

với các khoản áp dụng tại Bahamas. Nếu bên thứ ba mất khả năng thanh toán hoặc 

chịu một sự cố tương tự, các quyền và biện pháp bảo vệ này có thể không hiệu quả 

trong việc bảo vệ tiền của bạn như luật pháp của Bahamas.  

11.5 We shall be responsible under the Applicable Rules and Regulations for the acts or 

omission of any third party in relation to your client money. Should such third party 
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become insolvent, you would still have recourse against us under the Applicable Rules 

and Regulations.  

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo Quy tắc và Quy định hiện hành đối với các hành vi hoặc 

thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến tiền của khách hàng của bạn. Nếu 

bên thứ ba như vậy trở nên mất khả năng thanh toán, bạn vẫn sẽ có quyền truy đòi đối 

với chúng tôi theo Quy tắc và Quy định hiện hành. 

11.6  Unless we have otherwise agreed, we will not pay interest on any money held by us.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, chúng tôi sẽ không trả lãi cho bất kỳ khoản tiền nào do chúng tôi 

nắm giữ. 

11.7 You will not grant any security interest in or over your account, or the money in it, to any 

person other than us.  

Khách hàng sẽ không cung cấp các thông tin bảo mật về tài khoản, hoặc tiền trong tài khoản 

này cho bất kì người nào khác ngoại trừ chúng tôi. 

11.8 If there has been no movement initiated by you in relation to your account for a period of 

six years, and we have been unable to trace you in relation to the balance on your 

account, you agree that such funds shall irrevocably be transferred to us. 

Nếu không có thay đổi được thực hiện bởi liên quan đến tài khoản của bạn trong thời gian sáu 

năm và chúng tôi không thể theo dõi bạn liên quan đến số dư trên tài khoản của bạn, 

bạn đồng ý rằng số tiền đó sẽ được chuyển cho chúng tôi.  

12.  DORMANT ACCOUNTS  

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG 

12.1 Your account will be deemed as dormant after 6 months of inactivity. Activity is defined as 

placing or closing of a trade or maintaining an open position.  

Tài khoản của bạn sẽ được coi là không hoạt động sau 6 tháng không hoạt động. Hoạt động 

được định nghĩa là đặt hoặc đóng giao dịch hoặc duy trì vị thế mở.  

12.2 We will charge monthly inactivity fees of either GBP15, USD15 or EUR15, in accordance 

with the designated currency of your account, on all dormant accounts. This charge will 

be applied on a per account basis, meaning where you have multiple accounts with us 

that are dormant, we will charge the inactivity fee on each of them.   

Chúng tôi sẽ tính phí không hoạt động hàng tháng là GBP15, USD15 hoặc EUR15, theo loại 

tiền được chỉ định trong tài khoản của bạn, trên tất cả các tài khoản không hoạt động. 
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Khoản phí này sẽ được áp dụng trên cơ sở cho mỗi tài khoản, nghĩa là khi bạn có nhiều 

tài khoản với chúng tôi không hoạt động, chúng tôi sẽ tính phí không hoạt động cho mỗi 

tài khoản. 

12.3 The inactivity fees will be deducted from the dormant account’s available cash balance on 

the last day of every calendar month. If there is no available balance on your account, 

we will not deduct further monthly inactivity fees from that account, in other words, a 

dormant account will not incur negative balance as a result of deducting the monthly 

inactivity fee.   

            Phí không hoạt động sẽ được khấu trừ vào tài khoản không hoạt động Số dư tiền mặt 

có sẵn vào ngày cuối cùng của mỗi tháng theo lịch. Nếu không có số dư khả dụng trên 

tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ không khấu trừ thêm phí hoạt động hàng tháng từ tài 

khoản đó, nói cách khác, tài khoản không hoạt động sẽ không phát sinh số dư âm do 

khấu trừ phí không hoạt động hàng tháng. 

12.4  We may apply the inactivity fee to your account without prior notice.   

Chúng tôi có thể áp dụng phí không hoạt động cho tài khoản của bạn mà không cần thông 

báo trước. 

13.  REPRESENTATIONS AND WARRANTIES  

CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO 

 

13.1 You warrant and represent to us on the entering into of this Agreement and the giving of 

an instruction to us and the entering into of each Transaction with us that:  

Bạn bảo đảm và cam đoan cho chúng tôi về việc ký kết Thỏa thuận này và đưa ra một hướng 

dẫn cho chúng tôi và việc thực hiện từng Giao dịch với chúng tôi rằng: 

• if you are an individual, that you have reached the age of 18 years or over and 

have full capacity to enter into this Agreement and each Transaction;  

nếu bạn là cá nhân, bạn đã đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực để tham gia 

Thỏa thuận này và mỗi Giao dịch; 

• if you are a body corporate, that you are validly existing in accordance with all 

applicable law;  

nếu bạn là một công ty, rằng bạn đang tồn tại hợp lệ theo tất cả các luật hiện 

hành; 
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• all information provided by you to us is true and accurate and not misleading in 

all material respects and that you will inform us immediately, in writing, of any 

changes to the information you have previously provided that may affect our 

dealings with you;  

tất cả thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng và chính xác và không 

gây hiểu lầm trong tất cả các khía cạnh chủ yếu và bạn sẽ thông báo cho chúng 

tôi ngay lập tức bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin bạn đã 

cung cấp trước đây có thể ảnh hưởng đến giao dịch của chúng tôi với bạn; 

• you have all necessary authority, powers, consents, licences and authorisations 

and have taken all necessary action to enable you lawfully to enter into and 

perform this Agreement and each Transaction;  

bạn có tất cả các khả năng, quyền hạn, sự đồng ý, giấy phép và sự ủy quyền 

cần thiết và đã thực hiện mọi hành động cần thiết để cho phép bạn hợp pháp 

tham gia và thực hiện Thỏa thuận này và mỗi Giao dịch; 

• you are acting in your capacity as principal in relation to entering into this  

Agreement and each Transaction unless you have agreed otherwise in writing;  

                        any other person entering into this Agreement and each Transaction on your 

behalf have been duly authorised by you to do so;  

                        bạn đang hành động trong khả năng của mình với tư cách là người làm chủ 

khi ký kết Hợp Đồng này và từng Giao dịch trừ khi bạn có thỏa thuận khác bằng văn bản; 

bất kì người nào khác tham gia vào Hợp Đồng này liên quan đến việc kí kết Hợp Đồng này 

và mỗi gia dịch nếu bạn không đồng ý điều ngược lại bằng bằng văn bản; 

• this Agreement, each Transaction and the obligations created under them both 

are binding upon you and enforceable against you in accordance with their terms 

and do not and will not violate the terms of any law, regulation, order, charge or 

agreement by which you are bound or subject (including any restrictions imposed 

on your dealing activities by your employer);  

Thỏa thuận này, mỗi Giao dịch và các nghĩa vụ được tạo theo cả hai đều ràng 

buộc bạn và có hiệu lực đối với bạn theo các điều khoản của họ và không và sẽ 

không vi phạm các điều khoản của bất kỳ luật, quy định, lệnh, phí hoặc thỏa 

thuận nào mà bạn bị ràng buộc hoặc chủ đề (bao gồm mọi hạn chế đối với các 

hoạt động giao dịch của bạn bởi chủ nhân của bạn); 

• you fully own all money you may transfer to us in accordance with this Agreement 

and no other person has any interest in such money;  
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bạn hoàn toàn sở hữu tất cả số tiền bạn có thể chuyển cho chúng tôi theo Thỏa 

thuận này và không người nào khác có bất kỳ lợi ích nào trong số tiền đó; 

• you are willing and financially able to sustain a total loss of funds resulting from 

Transactions and trading of such Transactions is a suitable investment vehicle 

for you;  

bạn sẵn sàng và có khả năng tài chính để duy trì tổng số tiền bị lỗ do Giao dịch 

và việc giao dịch của các Giao dịch đó là phương tiện đầu tư phù hợp với bạn; 

• you will only use quotes provided by us for your own personal dealing purposes, 

and will not distribute our quotes to any other person; and  

bạn sẽ chỉ sử dụng các chào giá do chúng tôi cung cấp cho mục đích giao dịch 

cá nhân của riêng bạn và sẽ không phân phối báo giá của chúng tôi cho bất kỳ 

người nào khác; và 

• you will not use any automated device or trading strategy which manipulates or 

takes unfair advantage of our Services and shall only use our Services and the 

Platform in good faith and for the purpose they are provided to you for.  

bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc chiến lược giao dịch nào để 

thao túng hoặc lợi dụng các Dịch vụ của chúng tôi và sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ và 

Nền tảng của chúng tôi một cách trung thực và cho mục đích chúng được cung 

cấp cho bạn. 

Market Abuse 

Lũng Đoạn Thị Trường  

13.2 You acknowledge that, as we currently hedge all our liability to clients by opening 

analogous positions with other institutions, your transactions with us can have an impact 

on the external market for the relevant Instrument and on the buy and sell price which 

we offer in relation to an Instrument. This creates a possibility of market abuse. For the 

purpose of preventing such abuse, you represent and warrant to us you will not and 

have not entered into a Transaction with us if to do so would result in you, or others with 

whom you are acting in concert having an interest in the price of the Instrument which 

exceeds the prevailing level or percentage set by law or any facility on which the 

Instrument is traded, at which financial or other interests in an Instrument must be 

publicly disclosed;  

           Bạn thừa nhận rằng, vì chúng tôi hiện đang bảo vệ mọi trách nhiệm của mình đối với 

khách hàng bằng cách mở các vị thế tương tự với các tổ chức khác, các giao dịch của 

bạn với chúng tôi có thể có tác động đến thị trường của các Công cụ bên ngoài có liên 

quan và về giá mua và bán của công cụ mà chúng tôi cung cấp. Điều này tạo ra khả 

năng lũng đoạn thị trường. Với mục đích ngăn chặn sự lũng đoạn đó, bạn tuyên bố và 

bảo đảm với chúng tôi rằng bạn sẽ không và không tham gia Giao dịch với chúng tôi 
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nếu làm như việc làm như vậy sẽ dẫn đến bạn hoặc những người khác, những người 

vốn đang thực hiện cùng một quyết định đầu tư, quan tâm đến giá cả của Công cụ vượt 

quá mức hoặc tỷ lệ phần trăm theo luật hiện hành theo luật định hoặc bất kỳ thị trường 

nào mà Công cụ được giao dịch, tại đó các lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác của Công 

cụ phải được công bố công khai; 

• you will not and have not entered into a Transaction in connection with:  

bạn sẽ không và chưa tham gia Giao dịch liên quan đến: 

(i) a placing, issue, distribution or other similar event; 

đặt, phát hành, phân phối hoặc sự kiện tương tự khác;  

(ii) an offer, takeover, merger or other similar event; or   

một đề nghị, tiếp quản, sáp nhập hoặc sự kiện tương 

tự khác; hoặc là 

(iii) any corporate finance activity.  

bất kỳ hoạt động tài chính doanh nghiệp. 

 

• you will not and have not entered into a Transaction that contravenes any law or 

regulation prohibiting insider dealing, market manipulation or any other form of 

market abuse or market misconduct.  

bạn sẽ không và chưa tham gia vào Giao dịch trái với bất kỳ luật hoặc quy định 

nào cấm giao dịch nội gián, thao túng thị trường hoặc bất kỳ hình thức lạm dụng 

thị trường hoặc hành vi sai trái thị trường nào khác. 

13.3 You acknowledge that it would be improper for you to deal in the Instrument if the sole 

purpose of such a transaction was to manipulate our buy or sell prices, and you agree  

not to conduct any such transactions.  

Bạn thừa nhận rằng việc giao dịch với Công cụ sẽ không phù hợp nếu mục đích duy 

nhất của giao dịch đó là thao túng giá mua hoặc bán của chúng tôi và bạn đồng ý 

không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào như vậy. 
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13.4 You acknowledge that we are entitled (and in some cases required) to report to any 

relevant regulatory authority details of any Transaction or Order entered into or 

requested by you. You undertake to make any such disclosures required of you.  

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền (và trong một số trường hợp bắt buộc) báo cáo 

cho bất kỳ chi tiết nào của cơ quan quản lý có liên quan về bất kỳ Giao dịch hoặc Lệnh 

nào được bạn nhập hoặc yêu cầu. Bạn cam kết thực hiện bất kỳ tiết lộ như vậy cần thiết 

của bạn. 

13.5 You will be deemed to repeat the representations and warranties contained in Clause 

12 at the time you enter into this Agreement, every time you enter into a Transaction 

and every time you give us any other instruction.  

Bạn sẽ được coi là lặp lại các cam đoan và bảo đảm trong Khoản 12 tại thời điểm bạn 

tham gia Thỏa thuận này, mỗi khi bạn tham gia Giao dịch và mỗi khi bạn cung cấp cho 

chúng tôi bất kỳ hướng dẫn nào khác. 

14.  INDEMNITY  

BỔI THƯỜNG 

14.1 To the extent permitted by law, you agree to indemnify us in respect of all Losses that may 

be incurred by us as a result of:  

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với 

tất cả các Khoản Lỗ có thể do chúng tôi gánh chịu do: 

• any failure by you to perform any obligation, or failure to comply with any term of, 

this Agreement or of any Transaction;  

bất kỳ sự cố nào của bạn khi thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc không tuân thủ 

bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc của bất kỳ Giao dịch nào; 

• any reliance placed by us on any information or declaration provided by you to 

us, or any third party; and  

mọi sự phụ thuộc của chúng tôi vào bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào do bạn 

cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và 

• any other person obtaining access to your account using your account details 

and/or password, whether or not they are authorised by you or not.  

bất kỳ người nào khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn bằng thông tin 

tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù họ có được bạn ủy quyền hay 

không. 
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14.2 In the absence of fraud, wilful deceit or gross negligence by us, we will not be liable for 

any Losses caused by any act or omission of ours under this Agreement, or in relation 

to any Transaction.  

Trong trường hợp không có sự gian lận, cố tình lừa dối hoặc hành vi tắc trách của chúng 

tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do bất kỳ hành động 

hoặc thiếu sót nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến bất kỳ Giao 

dịch nào. 

14.  EVENTS OF DEFAULT  

ĐIỀU KHOẢN VI PHẠM 

14.1  Each of the following shall be an event of default:  

           Mỗi điều sau đây sẽ là một sự kiện vi phạm: 

• the failure by you to make any payment to us in accordance with this Agreement;  

việc bạn không thanh toán cho chúng tôi theo Thỏa thuận này; 

• the failure by you to maintain sufficient Margin in your account;  

việc bạn không duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình; 

• the failure by you to comply with any term of this Agreement;  

việc bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này 

• the failure by you to respond to any notice or correspondence from us for any 

period considered reasonable by us;  

việc bạn không trả lời bất kỳ thông báo hoặc thư từ nào của chúng tôi trong bất 

kỳ khoảng thời gian nào được chúng tôi coi là hợp lý; 

• your death or incapacity;  

khách hàng qua đời hoặc mất khả năng hành vi; 

• the initiation of bankruptcy proceedings against you, or the making of 

arrangements or composition with your creditors, or any such similar or 

analogous proceedings taking place; or  

trường hợp khách hàng phá sản hoặc đang thực hiện các thỏa thuận hoặc làm 

việc với bên cho vay, hoặc bất kỳ thủ tục tương tự nào như vậy đang được diễn 

ra; hoặc là 
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• you become unable to pay your debts (whether or not arising under this 

Agreement) as and when they fall due.  

bạn trở nên không thể thanh toán các khoản nợ của mình (cho dù có phát sinh 

theo Thỏa thuận này hay không) khi đến hạn. 

14.2  If an Event of Default occurs we may, at our absolute discretion:  

Nếu một Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình: 

• enforce any or all of your Transactions against you;  

thực thi bất kỳ hoặc tất cả các Giao dịch gây thiệt hại cho bạn 

• close out all or some of your open Transactions at our current prevailing prices 

or quotations;  

đóng tất cả hoặc một số Giao dịch mở của bạn với giá hoặc báo giá hiện hành 

của chúng tôi; 

• suspend or cancel any Orders you may have in relation to your Account;  

đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ Lệnh nào bạn có thể có liên quan đến Tài khoản của 

bạn; 

• exercise our right of set-off in accordance with Clause 10.5 and refuse to enter 

into any further Transactions with you;  

thực hiện quyền hoãn giao dịch của chúng tôi theo Khoản 10.5 và từ chối tham 

gia bất kỳ Giao dịch nào khác với bạn; 

• close all or some of the accounts you have with us.  

đóng tất cả hoặc một số tài khoản bạn có với chúng tôi. 

14.3 We shall endeavour, where reasonably possible, to give you as much notice as possible 

before taking any action under this Clause. However, we retain absolute discretion to 

take any action under this Clause without prior notice to you.  

Chúng tôi sẽ nỗ lực, trong trường hợp có thể, thông báo cho bạn càng nhiều càng tốt 

trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào theo Điều khoản này. Tuy nhiên, chúng tôi có 

toàn quyền quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào theo Điều khoản này mà không 

cần thông báo trước cho bạn. 

14.4 Where we are unable to close out a Transaction pursuant to this Clause 14 with one 

additional Transaction, we may be required to close the Transaction in tranches, which 
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may result in multiple Transactions at different prices. This may incur additional Losses 

in relation to the Transaction being closed out. You agree that we shall not be liable to 

you for any Losses in relation to closing out a Transaction in this way.  

Trong trường hợp chúng tôi không thể kết thúc Giao dịch theo Khoản 14 này bằng một 

Giao dịch bổ sung, chúng tôi có thể được yêu cầu đóng Giao dịch theo các đợt, có thể 

dẫn đến nhiều Giao dịch ở các mức giá khác nhau. Điều này có thể phải chịu thêm tổn 

thất liên quan đến Giao dịch bị đóng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách 

nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc đóng Giao dịch theo cách này. 

15.  COMMUNICATIONS  

GIAO TIẾP 

How to Contact Us  

Liên Hệ Với Chúng Tôi 

15.1 Subject to any other communication requirements specified in relation to any of the 

Services, we can be contacted in relation to this Agreement:  

Tùy theo bất kỳ yêu cầu liên lạc nào khác được chỉ định liên quan đến bất kỳ Dịch vụ 

nào, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi về Hợp đồng này: 

• by writing to Capital Index (Global) Ltd at Lyford Cay Financial Center, West Bay 

Street, P.O. Box N-7776, Nassau, Bahamas  

bằng cách viết thư cho Capital Index (Global) Ltd tại Trung tâm tài chính Lyford 

Cay, West Bay Street, P.O. Hộp N-7776, Nassau, Bahamas  

• by telephone on +44 (0)20 7060 5120  

qua điện thoại theo số +44 (0) 20 7060 5120 

• by e-mail:support@capitalindexglobal.com,  

bằng e-mail: support@capitalindexglobal.com, 

• or on such other contact details as we send to you from time to time. All such 

communications will only be deemed to have been received by us on the actual 

date of receipt.  
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hoặc trên các chi tiết liên lạc khác như chúng tôi thường gửi cho bạn . Tất cả 

các thông tin liên lạc như vậy sẽ chỉ được coi là đã được chúng tôi nhận được 

vào ngày nhận thực tế. 

15.2 All communication with us shall be in English, and all documents and other information 

sent from us shall be in English.  

Tất cả các trao đổi với chúng tôi sẽ bằng tiếng Anh, và tất cả các tài liệu và thông tin 

khác được gửi từ chúng tôi sẽ bằng tiếng Anh. 

15.3 In relation to Transactions, please contact our Client Services department:  

Liên quan đến Giao dịch, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng 

tôi: 

• by telephoning +44 (0)20 7060 5120  

bằng cách gọi điện thoại +44 (0) 20 7060 5120 

• or via email support@capitalindexglobal.com  

hoặc qua email support@capitalindexglobal.com 

• or on such other contact details as we send to you from time to time.  

hoặc trên các thông tin chi tiết liên lạc khác như chúng tôi gửi cho bạn. 

15.4 We provide you with an ‘execution only’ service and you are responsible for monitoring, 

opening and closing your Transactions with us at all times. Therefore, you should ensure 

you have alternative means of accessing the Platform should your usual means of 

communication be unavailable. We will not accept any communications in relation to any 

Transaction received by us which is not received in accordance with Clause 15.3 unless 

we specifically agree otherwise with you. We shall not be responsible for any Losses 

incurred by you in relation to any failure on our part to act, or delay in acting, in relation 

to any communication relating to a Transaction which is not received in accordance with 

Clause 15.3, unless such Loss is a result of our fraud, wilful deceit or gross negligence.  

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ ‘Chỉ khớp lệnh’ và bạn có trách nhiệm theo dõi, mở 

và đóng Giao dịch của bạn với chúng tôi mọi lúc. Do đó, bạn nên đảm bảo rằng bạn có 

các phương tiện truy cập Nền tảng khác nếu phương tiện liên lạc thông thường của bạn 

không khả dụng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thông tin liên quan nào đến bất 

kỳ Giao dịch nào mà chúng tôi nhận được mà không tuân theo Khoản 15.3 trừ khi chúng 

tôi có sự đồng ý cụ thể với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất 

nào do bạn gây ra liên quan đến bất kỳ sự cố nào bằng hành động từ phía chúng tôi 

hoặc trì hoãn hành động, liên quan đến bất kỳ cuộc trao đổi nào liên quan đến Giao dịch 
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không được nhận theo Khoản 15.3, trừ khi phần lỗ đó là một kết quả của sự gian lận 

của chúng tôi, lừa đảo cố ý hoặc vô tình. 

15.5 You agree that we may rely on any communication received by us which we reasonably 

believe to be from or authorised by you. You agree that your account details and 

password are confidential, and that we may assume that any person contacting us with 

these details has been authorised by you. Please contact us immediately if you suspect 

the confidentiality of your account details and/or password have been compromised.  

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể dựa vào bất kỳ thông tin liên lạc nào mà chúng tôi 

nhận được và cho là hợp lý là từ hoặc được bạn cho phép. Bạn đồng ý rằng chi tiết tài 

khoản và mật khẩu của bạn là bí mật và chúng tôi có thể cho rằng bất kỳ người nào liên 

hệ với chúng tôi với các chi tiết này đều được bạn cho phép. Vui lòng liên hệ với chúng 

tôi ngay nếu bạn nghi ngờ tính bảo mật của chi tiết tài khoản và / hoặc mật khẩu của 

bạn đã bị xâm phạm. 

How We Can Contact You 

Chúng Tôi Bảo Vệ Khách Hàng Như Thế Nào  

15.6 We may contact you via telephone, e-mail, letter, text message or (where 

applicable) through the Platform in accordance with the information provided by you on 

the Application Form, or such other contact details subsequently notified by you to us in 

writing in accordance with this Agreement. You agree that it is your responsibility to 

ensure that we have your most recent contact details.  

 

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, e-mail, thư, tin nhắn văn bản hoặc (nếu 

có) thông qua Nền tảng theo thông tin bạn cung cấp trong Mẫu đơn đăng ký hoặc các 

chi tiết liên hệ khác mà bạn đã thông báo bằng văn bản theo Thỏa thuận này. Bạn đồng 

ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi có chi tiết liên hệ gần đây nhất của 

bạn. 

 

15.7 Where we communicate with you via e-mail, text message, through the Platform 

or via other electronic means, we will not be obliged to also provide you with a paper 

copy of any such communication.  

 

Khi chúng tôi liên lạc với bạn qua e-mail, tin nhắn văn bản, qua Nền tảng hoặc qua các 

phương tiện điện tử khác, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải cung cấp cho bạn bản sao 

giấy của bất kỳ giao tiếp nào như vậy. 

15.8  All communication will be deemed to have been received by you: 

           Tất cả thông tin liên lạc sẽ được coi là đã được nhận bởi bạn  
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• in the case of a telephone call, e-mail, text message, communication through the 

Platform or other electronic means, immediately after such communication has 

been sent by us to the contact details last notified by you to us; and  

ngay sau khi chúng tôi gửi thông tin đó đến thông tin liên lạc mà bạn đã thông 

báo lần cuối trong trường hợp gọi điện thoại, e-mail, tin nhắn văn bản, liên lạc 

qua Nền tảng hoặc các phương tiện điện tử khác, và 

• if sent by post, the following Business Day after being posted by us to the address 

last notified by you to us.  

nếu được gửi qua đường bưu điện, là Ngày Làm Việc tiếp theo sau khi được 

chúng tôi gửi đến địa chỉ mà bạn đã thông báo lần cuối cho chúng tôi. 

15.9 You agree that all information we are required to provide to you under the Applicable 

Rules and Regulations may be sent to you electronically or made available to you on our 

Website or through the Platform. You agree that you are responsible for reading all 

notices and communications posted by us on our Website or the Platform.  

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho bạn theo Quy tắc 

và Quy định hiện hành có thể được gửi trực tuyến cho bạn hoặc cung cấp cho bạn trên 

Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Nền tảng. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm 

đọc tất cả các thông báo và thông tin liên lạc được đăng bởi chúng tôi trên Trang web 

hoặc Nền tảng của chúng tôi. 

15.10 You agree that we shall not be liable for any Losses incurred by you in relation to the 

failure of any electronic communication mechanism, unless such failure is due to our 

fraud, wilful deceit or gross negligence.  

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiêm cho bất kì Khoản Lỗ nào phát sinh 

do bạn trong trường hợp có sự cố của thiết bị truyền thông điện tử, trừ khi những sự cố 

này là do lỗi của chúng tôi, cố tình hay vô tình. 

15.11 You agree to the recording and retention by us of all telephone conversations with us, 

and that, in the absence of Manifest Error, you agree that all such recordings shall be 

evidence of the communications between us.  

Bạn đồng ý với chúng tôi ghi lại và lưu giữ tất cả các cuộc trò chuyện qua điện thoại với 

chúng tôi và trong trường hợp không có Lỗi Không Rõ Ràng, bạn đồng ý rằng tất cả các 

bản ghi âm đó sẽ là bằng chứng của các liên lạc giữa chúng tôi. 

Securities Commission of the Bahamas (SCB)  

Ủy Ban Chứng Khoán Bahamas (SCB) 
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15.12 The Securities Commission of the Bahamas is the regulator for the Bahamas’ 

investment funds, securities and capital markets industry, and its agents or any 

successor body or bodies, which can be contacted at 3rd Floor, Charlotte House, Shirley 

and Charlotte Streets, P.O. Box N-8437, Nassau, Bahamas or through its website: 

www.scb.gov.bs.  

 

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas là cơ quan quản lý cho các quỹ đầu tư, công nghiệp 

chứng khoán và thị trường vốn của Bahamas, và các đại lý hoặc bất kỳ cơ quan hoặc 

cơ quan kế thừa nào có thể liên hệ tại Tầng 3, Charlotte House, Shirley và Charlotte 

Streets, P.O. Hộp N-8437, Nassau, Bahamas hoặc thông qua trang web của mình: 

www.scb.gov.bs. 

Complaints  

Khiếu nại 

15.13 Capital Index is authorised and regulated by the SCB and is required to establish 

procedures for handling expressions of dissatisfaction from eligible complainants. 

Whereas we endeavour to offer our customers the highest standards of service in all 

aspects of its business, there may be elements of our service that do not meet your 

satisfaction. Any queries or complaints in relation to this Agreement or the Services 

should initially be raised with our customer services team as soon as possible but in any 

event within 2 business days. We reserve the right not to entertain any queries brought 

to our attention after that time. If Customer Services is unable to resolve your dispute to 

your satisfaction, you should direct your complaint or grievance in writing to the 

Compliance Officer.  

 Capital Index được SCB cấp phép và quản lý và được yêu cầu thiết lập các quy trình 

xử lý các khi phàn nàn từ những người khiếu nại đủ điều kiện. Mặc dù chúng tôi nỗ 

lực để cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ với tiêu chuẩn cao nhất trong 

tất cả các khía cạnh kinh doanh của mình, có thể có các yếu tố dịch vụ của chúng tôi 

không đáp ứng sự hài lòng của bạn. Bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến 

Hợp Đồng này hoặc Dịch vụ ban đầu nên được thông báo cho bộ phận dịch vụ khách 

hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt nhưng trong nhiều trường hợp sẽ được giải 

quyết trong vòng 2 ngày làm việc. Chúng tôi có quyền không giải quyết bất kỳ thắc 

mắc được gửi đến sau thời gian đó. Nếu Bộ phận Dịch vụ khách hàng không thể giải 

quyết tranh chấp của bạn theo mong muốn của bạn, bạn nên gửi khiếu nại hoặc khiếu 

nại bằng văn bản cho Bộ Phận Giám Sát 

Our Compliance Officer will follow our Complaints Procedure in accordance with 

Securities Industry Regulations and if you are unhappy with the decision reached by our 

Compliance Officer, and you have been categorised as a Retail Client, you are entitled 

to refer your complaint directly to the SCB. Information on the SCB, including how to 

make a complaint, is available on the SCB website at: 

www.scb.gob.bs/e_complaints.html. You can also contact them by mail at the address 

http://www.scb.gob.bs/e_complaints.html
http://www.scb.gob.bs/e_complaints.html
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listed above, by telephone: +1(242) 397 4100; or e-mail: info@scb.gov.bs, subject: 

e_complaints.   

Bộ Phận Giám Sát của chúng tôi sẽ tuân theo Quy trình khiếu nại của công ty theo Quy 

định của ngành chứng khoán và nếu bạn không hài lòng với quyết định của Bộ phận 

Giám Sát của công ty và bạn đã được phân loại là Khách hàng lẻ, bạn có quyền gửi 

khiếu nại trực tiếp đến SCB. Thông tin về SCB, bao gồm cách khiếu nại, có sẵn trên 

trang web của SCB tại: www.scb.gob.bs/e_complaints.html. Bạn cũng có thể liên hệ với 

họ qua thư theo địa chỉ được liệt kê ở trên, qua điện thoại: +1 (242) 397 4100; hoặc e-

mail: info@scb.gov.bs, chủ đề: e_complaints. 

15.13 During the investigation into any complaint made by you we reserve the right to 

suspend your trading account for the term of the investigation.  

Trong quá trình điều tra bất kỳ khiếu nại nào của bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ tài 

khoản giao dịch của bạn trong thời hạn điều tra. 

16.  GENERAL TERMS AND CONDITIONS  

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG 

16.1 This Agreement contains the entire understanding between the parties in relation to the 

Services. If any part of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, the 

unenforceable part shall be deemed to not form part of this Agreement, and the 

remainder of this Agreement shall remain in full force and effect.  

Hợp Đồng này chứa toàn bộ sự hiểu biết giữa các bên liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất 

kỳ phần nào của Hợp Đồng này được coi là không thể thực thi được vì bất kỳ lý do gì, 

phần không thể thực thi sẽ được coi là không phải là một phần của Hợp Đồng này và 

phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực. 

16.2    We may amend this Agreement at any time by giving you written notice via email and we 

will also publish the amendments on the website. You shall be deemed to have accepted 

any such amendments by trading on the Platform after the amendments have come into 

effect. If you reject any of our amendments, we shall be entitled to terminate this 

Agreement in accordance with Clause 16.3. Any amendments shall generally come into 

force on the expiry of the 10-business day period, unless a longer period is specified in 

the notice, or a shorter period due to the nature of the required change.  

 

           Chúng tôi có thể sửa đổi Hợp Đồng này bất cứ lúc nào bằng cách gửi cho bạn thông 

báo bằng văn bản qua email và chúng tôi cũng sẽ trình bày các sửa đổi trên trang web. 

Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng cách giao dịch trên 

Nền tảng sau khi các sửa đổi có hiệu lực. Nếu bạn từ chối bất kỳ sửa đổi nào của chúng 

tôi, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này theo Khoản 16.3. Mọi sửa đổi thường 

sẽ có hiệu lực khi hết thời hạn 10 ngày làm việc, trừ khi một khoảng thời gian dài hơn 

được quy định trong thông báo hoặc thời gian ngắn hơn do tính chất của thay đổi bắt 

buộc. 
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16.3 Either party may terminate this Agreement by giving the other written notice of termination. 

Such termination shall, unless a later date is specified in the notice, have immediate 

effect. Termination shall not affect any current Transactions between the parties, or any 

other rights and obligations which have accrued prior to termination.  

            Một trong hai bên có thể chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách đưa ra thông báo bằng 

văn bản khác về việc chấm dứt. Việc chấm dứt như vậy, trừ khi một ngày sau đó được 

chỉ định trong thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng 

đến bất kỳ Giao dịch hiện tại nào giữa các bên, hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào khác 

đã tích lũy trước khi chấm dứt. 

16.4  The Agreement, the Services, all Transactions and all non-contractual liabilities shall 

be governed and construed by the laws of the Commonwealth of the Bahamas. You 

agree that the Courts of the Bahamas shall have exclusive jurisdiction over any claims 

arising out of this Agreement, the Services or the Transactions.  

           Hợp Đồng này, Dịch vụ, tất cả các Giao dịch và tất cả các khoản nợ ngoài hợp đồng 

sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Khu Vực Thịnh Vượng Chung Bahamas. Bạn 

đồng ý rằng Tòa án của Bahamas sẽ có phán xét tuyệt đối với mọi khiếu nại phát sinh 

từ Thỏa thuận này, Dịch vụ hoặc Giao dịch. 

16.5 If you are situated outside the Bahamas, process by which any proceedings in the 

Bahamas are begun may be served on you by being delivered to the address nominated 

by you for this purpose in your Application Form. This does not affect our right to serve 

process in another manner permitted by law.  

            Nếu bạn ở bên ngoài Bahamas, quy trình mà bất kỳ thủ tục tố tụng nào ở Bahamas 

được bắt đầu có thể được phục vụ cho bạn bằng cách được gửi đến địa chỉ do bạn chỉ 

định cho mục đích này trong Mẫu đơn đăng ký của bạn. Điều này không ảnh hưởng đến 

quyền phục vụ quy trình của chúng tôi theo cách khác được pháp luật cho phép. 

16.6 We may, at any time, suspend all or any part of this Agreement and/or your account with 

immediate effect. Suspension will result in you being unable to enter into any new 

Transactions or being able to access the Platform. We may also, in our absolute 

discretion, suspend any individual Transaction.  

           Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đình chỉ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồn 

này và / hoặc tài khoản của bạn có hiệu lực ngay lập tức. Việc tạm dừng sẽ dẫn đến 

việc bạn không thể tham gia vào bất kỳ Giao dịch mới nào hoặc có thể truy cập Nền 

tảng. Chúng tôi cũng có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, đình chỉ bất kỳ Giao 

dịch cá nhân nào. 

16.7 You will be responsible for the payment of all taxes arising out of your activities with us and 

will be solely responsible for providing the tax authorities with copies of any information 
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or records required in relation to your activities with us. You acknowledge and agree that 

any information provided by us will not be deemed to be tax advice, and you shall not 

rely on it as such.  

            Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế phát sinh từ các hoạt động của 

bạn với chúng tôi và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế các bản sao của 

bất kỳ thông tin hoặc hồ sơ nào được yêu cầu liên quan đến các hoạt động của bạn với 

chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin do chúng tôi cung cấp sẽ không 

được coi là tư vấn về thuế và bạn sẽ không dựa vào thông tin đó. 

16.8    Any exercise or waiver of any of our rights or remedies under this Agreement shall not 

preclude us from exercising any additional right or remedy. Our failure to enforce any 

right under this Agreement shall not be deemed to be a waiver of our right or prohibit us 

from taking any subsequent enforcement action. The exercise of any of our rights under 

this Agreement shall not affect any of our other rights under this Agreement or under the 

general law.  

            Bất kỳ việc thực hiện hoặc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của chúng 

tôi theo Hợp Đồng này sẽ không ngăn cản chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện 

pháp khắc phục bổ sung nào. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền nào theo Hợp 

Đồng này sẽ không được coi là từ bỏ quyền của chúng tôi hoặc cấm chúng tôi thực hiện 

bất kỳ hành động thực thi tiếp theo nào. Việc thực hiện bất kỳ quyền nào của chúng tôi 

theo Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi theo 

Hợp Đồng này hoặc theo luật chung. 

17.  DATA PROTECTION  

BẢO VỆ DỮ LIỆU 

17.1 You agree to provide us with such information as we reasonably request from time to time 

to enable us to comply with Applicable Rules and Regulations and provide the Services.  

           Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin như chúng tôi yêu cầu để cho phép chúng 

tôi tuân thủ Quy tắc và Quy định hiện hành và cung cấp Dịch vụ. 

17.2    We will treat any information that we receive from you or otherwise obtain which relates 

to you, your Account or our provision or your use of the Services (“Your Information”) 

as confidential and will not disclose it to any person except with your consent (which you 

provide by entering into this Agreement), as described in Clause 16.14. We will abide 

any applicable data protection laws and regulations in respect of the personal data 

comprised in Your Information.  

           Chúng tôi sẽ coi bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được từ bạn hoặc có được 

thông tin liên quan đến bạn, Tài khoản của bạn hoặc điều khoản của chúng tôi hoặc 

việc bạn sử dụng Dịch vụ (“Thông Tin Của Bạn”) là bí mật và sẽ không được tiết lộ 

cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của bạn ( mà bạn cung cấp bằng cách tham gia Thỏa 
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thuận này), như được mô tả trong Khoản 16,14. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi luật và quy 

định bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với dữ liệu cá nhân có trong Thông tin của bạn. 

17.3 We shall collect, store and use Your Information as set out in our Privacy Policy, from time 

to time, which is held on our website.   

 Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin của bạn như 

được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, được trình bày trên trang web của 

chúng tôi. 

17.4 You acknowledge that it is your responsibility to keep any account numbers, passwords 

and other information required to identify you for the purposes of trading with us under 

this Agreement confidential and agree that you will not disclose such information to any 

other person. You must inform us immediately if you become aware or suspect that an 

unauthorised third party has had access to your username, account number or password 

or that any person other than you (or your Authorised Third Party) is dealing on your 

account.  

Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm bảo mật bất kỳ số tài khoản, mật khẩu và thông tin 

khác cần thiết để nhận dạng bạn vì mục đích giao dịch với chúng tôi theo Hợp Đồng 

này và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ người nào khác. Bạn 

phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng một bên thứ 

ba trái phép đã có quyền truy cập vào tên người dùng, số tài khoản hoặc mật khẩu của 

bạn hoặc bất kỳ người nào khác ngoài bạn (hoặc Bên thứ ba được ủy quyền của bạn) 

đang giao dịch trên tài khoản của bạn. 

17.5    Our records shall, in the absence of any Manifest Error, be conclusive evidence of the 

dealings between us in relation to this Agreement, and you agree that you shall not 

object to the admissibility of our records in any legal or regulatory proceedings. You 

agree that you shall not challenge the validity of any of our records by virtue of them 

being copies, composites or electronic reproductions. We may, at our absolute 

discretion, provide you with copies of our records, but you agree that you shall be entirely 

responsible for your own record keeping.  

           Hồ sơ của chúng tôi, trong trường hợp không có Lỗi Nghiêm Trọng, sẽ là bằng chứng 

thuyết phục về các thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Hợp Đồng này và bạn đồng 

ý rằng bạn sẽ không phản đối việc chấp nhận hồ sơ của chúng tôi trong bất kỳ thủ tục 

pháp lý hoặc quy định nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không ảnh hưởng tính hợp lệ của 

bất kỳ hồ sơ nào của chúng tôi bởi vì chúng là bản sao, vật liệu tổng hợp hoặc bản copy 

điện tử. Theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các 

bản sao hồ sơ của chúng tôi, nhưng bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn 

cho việc lưu giữ hồ sơ của chính bạn. 
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18.  MARKET DISRUPTION  

KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG 

 

Market disruption will be deemed to have occurred on the occurrence of any of the 

following:  

Sự gián đoạn thị trường sẽ được coi là đã xảy ra khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau 

đây: 

• any event which disrupts the trading of the security or derivative, or the relevant 

market or exchange including the suspension of or limitation of trading by reason 

of movements in price exceeding limits permitted by the relevant exchange, or of 

regulatory or other intervention, or otherwise, and/or any other event causing 

market disruption and which in any such case is a material disruption (in the sole 

determination of Capital Index).  

bất kỳ sự kiện nào làm gián đoạn giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán phái 

sinh, hoặc thị trường hoặc trao đổi có liên quan bao gồm cả việc đình chỉ hoặc 

hạn chế giao dịch vì lý do biến động giá vượt quá giới hạn cho phép của trao đổi 

có liên quan, hoặc theo quy định hoặc can thiệp khác, hoặc nếu không, và / hoặc 

bất kỳ sự kiện nào khác gây gián đoạn thị trường và trong bất kỳ trường hợp nào 

như vậy là sự gián đoạn trọng yếu (trong quyết định duy nhất của Capital Index). 

18.1   In the event of a market disruption, Capital Index may in its absolute discretion, with or 

without notice to you, (and without prejudice to any other rights and remedies it may 

otherwise have under this Agreement or at law):  

           Trong trường hợp gián đoạn thị trường, Capital Index có thể theo quyết định tuyệt đối 

của mình, có hoặc không có thông báo cho bạn, (và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền 

và biện pháp khắc phục nào khác có thể có theo Thỏa thuận này hoặc theo luật): 

• close any or all open positions and refuse to open new positions;  

đóng bất kỳ hoặc tất cả các vị thế mở và từ chối mở các vị thế mới; 

• in the event of suspension or other material disruption of the underlying market, 

Capital Index reserves the right to value the relevant position at zero;  

trong trường hợp đình chỉ hoặc gián đoạn vật chất khác của thị trường cơ bản, 

Capital Index có quyền định giá vị thế liên quan ở mức 0; 
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• suspend or modify the application of any terms of this Agreement to the extent 

that it is impossible or not reasonably practicable for Capital Index to comply with 

them;  

đình chỉ hoặc sửa đổi việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này 

trong phạm vi không thể hoặc không thỏa đáng để Capital Index tuân thủ chúng; 

• immediately require payment of any Margin and/or any other amounts owed by 

you to Capital Index; or  

ngay lập tức yêu cầu thanh toán bất kỳ Số tiền ký quỹ và / hoặc bất kỳ khoản 

tiền nào khác mà bạn còn nợ cho Chỉ số vốn; hoặc là 

• take or omit to take all such other actions as it deems appropriate in the 

circumstances, and in the absence of fraud or bad faith Capital Index will not be 

liable to you for any loss arising for any reason including by reason of Capital 

Index negligence or otherwise notwithstanding Capital Index had been advised 

of the possibility of the loss and/or the loss was reasonably foreseeable. 

thực hiện hoặc bỏ qua tất cả các hành động khác nếu thấy phù hợp trong các 

trường hợp và không có gian lận hoặc ý xấu, Capital Index sẽ không chịu trách 

nhiệm cho bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh vì bất kỳ lý do nào do sơ suất 

của Capital Index mặt khác, mặc dù Capital Index đã được thông báo về khả 

năng thua lỗ và / hoặc tổn thất là có thể thấy trước một cách hợp lý.  

18.2 You should also note the terms of our execution policy. When you trade with us, we may 

enter into a hedging transaction on the underlying market to manage our risk. One of 

the implications of this is that you may not be able to trade with us if, for any reason, the 

market in the underlying security is not trading. This could occur for a number of reasons 

including suspension of the stock exchange or a Force Majeure affecting the market on 

which it is traded. This may prevent you from closing a position which you have opened.  

           Bạn cũng nên lưu ý các điều khoản chính sách thực hiện của chúng tôi. Khi bạn giao 

dịch với chúng tôi, chúng tôi có thể tham gia vào một giao dịch phòng ngừa rủi ro trên 

thị trường cơ bản để quản lý rủi ro của chúng tôi. Một trong những hệ lụy của việc này 

là bạn có thể không thể giao dịch với chúng tôi nếu vì bất kỳ lý do nào, thị trường tài sản 

cơ bản không phải là giao dịch. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do bao gồm đình chỉ 

giao dịch chứng khoán hoặc Trường Hợp Bất khả kháng ảnh hưởng đến thị trường mà 

nó được giao dịch. Điều này có thể ngăn bạn đóng một vị thế mà bạn đã mở. 
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19.  ASSIGNMENT 

            CHUYỂN NHƯỢNG 

19.1 You may not assign or transfer any of your rights or obligations under this Agreement 

without our prior written consent. We may assign and transfer all or any of our rights and 

obligations under this Agreement upon notice to you, without any obligation to obtain 

consent from you. Any such transfer or assignment shall be subject to the assignee 

undertaking in writing to be bound by and perform our obligations under this Agreement  

            

           Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển đổi bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của 

bạn theo Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. 

Chúng tôi có thể chuyển nhượng và thay đổi tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào 

của chúng tôi theo Hợp Đồng này khi có thông báo cho bạn, mà không có nghĩa vụ phải 

có sự đồng ý từ bạn. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc thay đổi nào cũng phải tuân theo 

văn bản của bên nhận chuyển nhượng bị ràng buộc bởi và thực hiện nghĩa vụ của 

chúng tôi theo Hợp Đồng này 

  

20.  TCF (TREATING CUSTOMERS FAIRLY)  

TCF (ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH HÀNG CÔNG BẰNG) 

19.1   We are committed to providing the best service we can to our clients. As part of this 

process we continually monitor our procedures and the way in which we do business in 

order that we meet the highest standards.  

            Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của mình. Là một 

phần của quy trình này, chúng tôi liên tục theo dõi các quy trình của mình và cách thức 

kinh doanh để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. 

To this end:  

Đến cuối cùng thì: 

• We ensure all staff have the highest levels of training and product knowledge at 

all times.  

Chúng tôi đảm bảo tất cả nhân viên đều có trình độ đào tạo và kiến thức sản 

phẩm cao nhất trong mọi thời điểm. 

• We ensure that clients are made aware of the risks associated with their trading 

or betting activity.  

Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng nhận thức được các rủi ro liên quan đến 

hoạt động giao dịch hoặc đặt cược của họ. 
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• We provide products that are clearly defined and easy to understand and trade.  

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm được xác định rõ ràng và dễ hiểu và giao dịch. 

• We constantly update our website with product and market information.  

Chúng tôi liên tục cập nhật trang web của mình với thông tin về sản phẩm và thị 

trường. 

• We provide tutorials and literature to help inform and educate clients.  

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và tài liệu để giúp thông báo và giáo dục 

khách hàng. 

• We ensure that all promotions are clear and not misleading.  

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các chương trình khuyến mãi đều rõ ràng và 

không gây hiểu lầm. 

• We have a clear and simple procedure in place for clients to follow in the event 

of a complaint.  

Chúng tôi có một quy trình rõ ràng và đơn giản để khách hàng tuân theo trong 

trường hợp có khiếu nại. 

• We actively encourage feedback to ensure that clients fully understand all areas 

of our service.  

Chúng tôi tích cực khuyến khích khách hàng phản hồi để đảm bảo rằng khách 

hàng hiểu đầy đủ tất cả các lĩnh vực dịch vụ của chúng tôi. 

20.  RESPONSIBLE TRADING  

TRÁCH NHIỆM GIAO DỊCH 

 We want you to trade successfully, but we are fully aware that this does not always 

happen, and we actively encourage responsible trading. In those situations it is important 

that you are responsible in your actions to make sure you do not lose more money than 

you can afford to. You should only ever speculate with money you can afford to lose and 

it is imperative that you have read and understood our Risk Warning notice. We do not 

recommend borrowing money, spending more than you can afford or using money set 

aside for other purposes for trading. If you do feel that you need help in this area, please 

reach out to a local addiction helpline or help center in your area.   
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Chúng tôi muốn bạn giao dịch thành công, nhưng chúng tôi hoàn toàn biết rằng điều 

này không phải lúc nào cũng xảy ra và chúng tôi tích cực khuyến khích giao dịch có 

trách nhiệm. Trong những tình huống đó, điều quan trọng là bạn phải có trách nhiệm 

trong hành động của mình để đảm bảo rằng bạn không mất nhiều tiền hơn mức bạn có 

thể chi trả. Bạn chỉ nên suy đoán với số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất và điều bắt 

buộc là bạn đã đọc và hiểu thông báo Cảnh Báo Rủi Ro của chúng tôi. Chúng tôi không 

khuyên bạn nên vay tiền, chi tiêu nhiều hơn mức bạn có thể chi trả hoặc sử dụng tiền 

để dành cho các mục đích khác để giao dịch. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn cần giúp đỡ 

trong lĩnh vực này, vui lòng liên hệ với đường dây trợ giúp nghiện địa phương hoặc 

trung tâm trợ giúp trong khu vực của bạn. 

  

21.  BRIBERY AND CORRUPTION  

HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG 

The Client shall:  

Khách hàng sẽ: 

• comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes relating to 

antibribery and anti-corruption including but not limited to the Prevention of 

Bribery Act, as amended (“Relevant Requirements”);  

tuân thủ tất cả các luật, đạo luật, quy định và quy tắc hiện hành liên quan đến 

chống hối lộ và chống tham nhũng, bao gồm nhưng không giới hạn trong Đạo 

luật Ngăn chặn Hối lộ, như đã sửa đổi (Các Yêu Cầu Liên Quan); 

• not engage in any activity, practice or conduct which would constitute an offence 

under Part II of the Prevention of Bribery Act, as amended if such activity, 

practice or conduct had been carried out in the Bahamas; 

không tham gia vào bất kỳ hoạt động, thực hành hoặc hành vi nào sẽ cấu thành 

tội vi phạm theo Phần II của Đạo luật Ngăn chặn Hối lộ, như được sửa đổi nếu 

hoạt động, hành vi hoặc hành vi đó đã được thực hiện ở Bahamas;  

• promptly report to Capital Index any request or demand for any undue financial 

or other advance of any kind received by the client in connection with the 

performance of this agreement;  

báo cáo kịp thời cho Capital Index bất kỳ yêu cầu hoặc khuyến nghị nào đối với 

bất kỳ khoản tài chính không đáng có hoặc khoản tạm ứng nào khác mà khách 

hàng nhận được liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận này; 

• (where the client is a corporation) immediately notify Capital Index in writing if a 

foreign public official becomes an officer or employee of the client or acquires a 

direct or indirect interest in the client, and the client warrants that it has no foreign 
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public officials as officers, employees or direct or indirect owners at the date of 

this agreement. For this purpose, foreign public official means as defined in the 

Prevention of Bribery Act, as amended.  

(nơi khách hàng là một công ty) thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Capital 

Index nếu một quan chức công nước ngoài trở thành một cán bộ hoặc nhân viên 

của khách hàng hoặc có được lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp đối với khách hàng 

và khách hàng đảm bảo rằng họ không có quan chức công nước ngoài là cán 

bộ, nhân viên hoặc chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại ngày của hợp đồng 

này. Với mục đích này, quan chức công nước ngoài có nghĩa như được định 

nghĩa trong Đạo luật Ngăn chặn Hối lộ, như đã sửa đổi. 

22.  INTERPRETATION  

GIẢI THÍCH 

“Agreement” means this agreement, the schedules to this agreement, all Transactions 

and all related documents mentioned therein;  

“Hợp Đồng” có nghĩa là thỏa thuận này, các danh mục của thỏa thuận này, tất cả các 

Giao dịch và tất cả các tài liệu liên quan được đề cập trong đó; 

“Applicable Rules and Regulations” means the SCB Rules and all other applicable 

laws, rules and regulations in force from time to time which apply to the Agreement;  

“Quy định và Luật Áp dụng” có nghĩa là các quy định của SCB và các điều luật, quy 

định, và luật lệ đang hiện hành từ trước cho đến khi thực hiện Hợp đồng này; 

“Application Form” means the paper or electronic application form provided by us and 

submitted by you to us in relation to the Services;  

“Mẫu Đơn Đăng Ký” có nghĩa là mẫu đơn hoặc giấy điện tử do chúng tôi cung cấp và 

được bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ; 

“Affiliated Companies” means all or any of Capital Index (Global) Ltd.’s associated 

body corporates within the meaning of Section 2 of the Companies Act, as amended;  

“Các Công Ty Liên Kết” có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ Công ty Capital Index (Global) 

Ltd với ý nghĩa của Phần 2 trong phần Companies Act, như đã được sửa đổi; 

“Base Currency” means pounds sterling;  
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“Tiền Tệ Cơ Bản” có nghĩa là bảng Anh; 

“Business Days” means any day (other than a Saturday or Sunday) in which our office 

is open for business in London;  

“Ngày Kinh Doanh” có nghĩa là bất kỳ ngày nào (trừ thứ bảy hoặc chủ nhật) trong đó 

văn phòng của chúng tôi mở cửa kinh doanh tại Luân Đôn; 

“Business Hours” means the period of time from Sunday 22.00 (London time) through 

to 21.30 Friday (London time);  

 “Giờ Làm Việc” có nghĩa là khoảng thời gian từ Chủ nhật 22:00 (giờ Luân Đôn) đến 

21:30 Thứ Sáu (giờ Luân Đôn); 

“Charges Sheet” means the details of our charges applicable from time to time and 

available on the Website;  

“Các Khoản Phí” có nghĩa là các chi tiết về các khoản phí của chúng tôi áp dụng theo 

thời gian và có sẵn trên Trang web; 

“Confirmation” means a communication sent to you containing the key terms of a 

Transaction entered into by you;  

“Xác Nhận” có nghĩa là sự trao đổi được gửi từ bạn chứa đựng các khái niệm chính 

của Giao dịch mà bạn tham gia; 

“Corporate Action” means any action taken in relation to an Instrument by an issuer 

of that Instrument which would have an effect on the value, legal characteristics, or 

ability to trade that asset, including distributions to holders of rights in that asset, such 

as dividend payments, rights issues, bonus issues, capitalisation issues, mergers or 

takeovers, splits, reductions, consolidations, reclassifications, restructuring or 

cancellation of the listing of an Instrument;  

"Hành Động Công Ty " có nghĩa là bất kỳ hành động liên quan đến một công cụ của 

một công ty phát hành các công cụ đó mà sẽ có ảnh hưởng đến giá trị, đặc điểm pháp 

lý hoặc khả năng giao dịch tài sản đó, bao gồm cả phân phối cho chủ sở hữu quyền tài 

sản đó, chẳng hạn như thanh toán cổ tức, vấn đề quyền, vấn đề tiền thưởng, các vấn 

đề về vốn, sáp nhập hay tiếp quản, phân chia, cắt giảm, hợp nhất, tái cơ cấu hoặc huỷ 

bỏ danh sách của một công cụ; 

“Dormant Account” has the meaning given in Clause 12.  

“Tài Khoản Không Hoạt Động” có nghĩa là tài khoản được nêu trong Khoản 12. 

“Event of Default” means the events listed in Clause 14 of this Agreement;  

"Sự Kiện Mặc Định" có nghĩa là các sự kiện được liệt kê trong điều khoản 14 của thỏa 

thuận này 
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“Force Majeure” means any event which in our reasonable opinion results in an 

emergency situation or unusual market condition which is beyond our control;  

"Sự Kiện Bất Khả Kháng" có nghĩa là bất kỳ sự kiện mà theo ý kiến hợp lý của chúng 

tôi kết quả trong một tình huống khẩn cấp hoặc điều kiện thị trường không bình thường 

mà là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; 

“Initial Margin” means the net amount of money we will require you to provide to us 

upon opening a Transaction;  

 

 

"Ký Quỹ Ban Đầu" có nghĩa là số tiền chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng 

tôi khi mở một giao dịch; 

Initial Margin Requirement means the amount of Initial Margin required to enter into a 

Transaction, as determined in accordance with the classification of the underlying 

Instrument;  

“Yêu Cầu Ký Quỹ Ban Đầu” có nghĩa là số tiền ký quỹ ban đầu được yêu cầu để tham 

gia vào Giao dịch, như được xác định theo phân loại của Tài sản cơ bản; 

 

“Instrument” means any investment in relation to which we are willing to offer a 

Transaction in relation to;  

“Công Cụ” có nghĩa là bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan đến việc chúng tôi sẵn sàng 

cung cấp một Giao dịch liên quan đến; 

“Losses” means all direct and indirect liabilities, losses, or costs of any kind or nature 

whatsoever, including any related legal or administrative costs;  

“Các Khoản Lỗ” có nghĩa là tất cả các khoản nợ trực tiếp và gián tiếp, tổn thất hoặc 

chi phí dưới bất kỳ hình thức hay tính chất nào, bao gồm mọi chi phí pháp lý hoặc hành 

chính liên quan; 

“Manifest Error” means any Transaction term (including a quote or price) which we 

reasonably believe to contain an obvious mistake or error, taking into consideration such 

factors as we consider relevant, including but not limited to, the current underlying 

market in the product and our market information sheets which are available on the 

Website or on request.  
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“Lỗi Nghiêm Trọng” có nghĩa là bất kỳ điều khoản Giao dịch nào (bao gồm cả báo giá 

hoặc giá) mà chúng tôi tin rằng có thể có lỗi hoặc lỗi rõ ràng, xem xét các yếu tố chúng 

tôi cho là có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở thị trường cơ bản hiện tại trong 

sản phẩm và các thông tin thị trường của chúng tôi được trình bày trên trang web hoặc 

theo yêu cầu. 

  

“Margin Requirement” means the net amount of money required maintain a  

Transaction with us, which will vary;  

“Yêu Cầu Kí Quỹ” có nghĩa là số tiền thực được yêu cầu để duy trì một Giao dịch với 

chúng tôi, vốn sẽ thay đổi; 

“Margin Call” means our request to you to provide additional money to maintain the 

Margin on an open Transaction at the level of the Margin Requirement;  

“Cuộc Gọi Ký Quỹ-Margin Call” có nghĩa là yêu cầu của chúng tôi khi cung cấp thêm 

số tiền cần có để duy trì Ký quỹ trên một giao dịch mở tại mức Yêu Cầu Ký Quỹ. 

“Market Information Sheets” means the information we make available on the Website 

that will include among other items the amount of the Initial Margin Requirement and the 

ongoing Margin Requirement for each category of Investment and class of client;  

"Các Bảng Thông Tin Thị Trường " có nghĩa là các thông tin chúng tôi thực hiện được 

trình bày trên các trang web sẽ bao gồm trong số các mặt hàng khác số lượng Yêu Cầu 

Margin Ban Đầu và các Yêu Cầu Kí Quỹ cho từng danh mục đầu tư và phân loại khách 

hàng 

“Maximum Size Requirements” means the maximum size transaction (unless 

otherwise agreed by us) for a particular market. 

"Yêu Cầu Kích Thước Tối Đa" có nghĩa là kích thước giao dịch tối đa (trừ khi có các 

thỏa thuận của chúng tôi) cho một thị trường cụ thể.  

“Minimum Size Requirements” means the minimum size transaction (unless 

otherwise agreed by us) for a particular market.  

"Yêu Cầu Kích Thước Tối Thiểu" có nghĩa là giao dịch tối thiểu kích thước (trừ khi có 

các thỏa thuận của chúng tôi) cho một thị trường cụ thể. 

“Order Execution Policy” means any order execution policy as we publish from time 

to time;  

"Chính Sách Khớp Lệnh" có nghĩa là bất kỳ chính sách khớp lệnh như chúng tôi công 

trong các lần; 

“Platform” means any electronic trading platform offered by us in relation to the 

provision of the Services to you, including the entering into of Transactions;  



  
  

Terms and Conditions  
  

  

  

  Page | 48   

"Nền tảng" có nghĩa là bất kỳ nền tảng kinh doanh điện tử được cung cấp bởi chúng 

tôi liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cho bạn, bao gồm cách nhập vào các giao 

dịch; 

“Limit Order” has the meaning given in Clause 8.1  

"Lệnh Hạn Chế " có ý nghĩa trong điều khoản 8.1 

“Retail Client” a client who is neither a sophisticated client nor a professional client.  

“Khách Hàng Lẻ"một khách hàng người không phải là một khách hàng chuyên nghiệp 

cũng không phải là một khách hang tổ chức. 

“Risk Warning Notice” means the notice as publish from time to time, detailing the 

risks of the Services;  

"Thông Báo Cảnh Báo Nguy Cơ" có nghĩa là các thông báo theo thời gian, công bố 

chi tiết những rủi ro của các dịch vụ; 

“SCB” means the Securities Commission of the Bahamas, or any other successor body;  

"SCB" có nghĩa là Ủy Ban Chứng Khoán Của Bahamas, hoặc bất kỳ cơ thể người thừa 

kế khác 

“Securities Industry Regulations” means the SCB’s Regulations in force from time to 

time, or any other successor Regulations or set of Rules;  

"Quy Định Ngành Công Nghiệp Chứng Khoán" có nghĩa là của SCB quy định hiệu 

lực thời gian, hoặc bất kỳ khác kế thừa quy định hoặc thiết lập các quy tắc; 

“Services” means the services provided by us and applied by you in your Application 

Form  

"Dịch vụ" có nghĩa là các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và áp dụng của bạn 

trong các hình thức ứng dụng của bạn 

“Stop Loss Order” has the meaning set out in Clause 8.1   

“Lệnh Dừng Lỗ” có nghĩa như được nêu trong khoản 8.1 

“Stop Order” has the meaning set out in Clause 8.1  

“Lệnh Dừng” có nghĩa là quy định tại Khoản 8.1 

“Supplemental Terms for use of the Platform” means the supplemental terms and 

conditions at Schedule 3, as amended from time to time;  

“Điều Khoản Bổ Sung Dành Cho Sử Dụng Nền Tảng” có nghĩa là các điều khoản và 

điều kiện bổ sung tại Phụ lục 3, được sửa đổi theo thời gian; 



  
  

Terms and Conditions  
  

  

  Page | 49   

“Transaction” means any contract offered by us over an Instrument;  

“Giao dịch”có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào được cung cấp bởi chúng tôi qua một Công 

cụ; 

“Trading Hours” means the hours during which we are prepared to provide quotes for 

our price and execute trades in a Market;  

"Giờ giao dịch" có nghĩa là giờ trong thời gian đó, chúng tôi đang chuẩn bị để cung 

cấp cho báo giá với mức giá của chúng tôi và thực hiện giao dịch trên thị trường; 

“Underlying Instrument” means the instrument, index, commodity, currency or other 

instrument, asset or factor whose price or values provides the basis for us to determine 

our price for a Market. 

"Công Cụ Cơ Bản" có nghĩa là công cụ, chỉ số, hàng hóa, tiền tệ hoặc các công cụ 

khác, tài sản và các yếu tố có mức giá và giá trị cung cấp cho chúng tôi nguyên tắc cơ 

bản để quyết định giá cho một Thị Trường.  
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SCHEDULE 1 

DANH MỤC 1  

SUPPLEMENTAL SPREADTRADING TERMS  

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG GIAO DỊCH ĐẶT CƯỢC 

SPREAD TRADING  

GIAO DỊCH ĐẶT CƯỢC 

1. A spread trade is a bet on the difference between the opening and closing price of a 

contract. The price of the Spread Trade is determined by reference to the price of 

underlying financial instruments, such as FX, indices, commodities or fixed income 

securities. Features of our spread trades are described below.  

Một giao dịch chênh lệch giá là một đặt cược trên chênh lệch giá mở cửa và giá đóng 

cửa của một hoạt đồng. Giá của Giao dịch Chênh Lệch Giá được quyết định dựa trên 

giá của công cụ tài chính cơ bản, như FX, chỉ số, hàng hóa hoặc chứng khoán thu 

nhập cố định. Các đặc điểm của giao dịch chênh lệch giá được miêu tả dưới đây. 

2. Spread trades are classified as investments and firms dealing in them are required to 

be authorised and regulated.  

Các giao dịch chênh lệch giá được phân loại như đầu tư và công ty kinh doanh họ 

được yêu cầu để được ủy quyền và quy định. 

3. Spread trades are legally enforceable contracts.  

Các giao dịch chênh lệch giá là các hợp đồng có hiệu lực pháp lý. 

GENERAL INFORMATION  

THÔNG TIN CHUNG 

4. These Supplemental Spread Trading Terms set out the terms and conditions under 

which we offer our range of spread trades and it forms part of the Agreement.  

Các Điều Khoản Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bổ Sung này đặt ra các điều khoản và 

điều kiện mà chúng tôi cung cấp nhiều loại chênh lệch giao dịch giá và nó tạo thành 

một phần của Thỏa Thuận. 

5. Unless separately defined in these Supplemental Terms, words and expressions shall 

have the meanings given to them in the General Terms.  
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Trừ khi được định nghĩa trong phần Điều Khoản Bổ Sung này, các từ ngữ và cách diễn 

đạt sẽ có ý nghĩa như được nêu tại phần Điều Khoản Chung. 

6. Trades in spread trades can be placed through the Trading Platform or through 

contacting us in accordance with the General Terms.  

Các giao dịch chênh lệch giá có thể được đạt thông qua Nền Tảng Giao Dịch hoặc 

thông qua hợp đồng theo Quy Định Chung. 

7. We will quote, execute and settle trades for spread trades in your base currency unless 

we agree otherwise.  

Chúng tôi sẽ đưa ra chào giá, thực hiện và giải quyết các giao dịch cho các giao dịch 

có chênh lệch giá bằng loại tiền gốc của bạn trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khác. 

8. Commercial information (including but not limited to Trading Hours, minimum and 

maximum quantity, expiry dates etc.) for each contract will be set out in our market 

information sheets which are available on the Website.  

Thông tin giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn trong Giờ Giao Dịch, số lượng tối 

thiểu và tối đa, ngày hết hạn, v.v.) cho mỗi hợp đồng sẽ được nêu trong bảng thông 

tin thị trường của chúng tôi có trên Trang web. 

9. Spread trade contracts which are designated as “rolling markets” will be rolled 

automatically until you close the position. Orders attached to an open position in a 

rolling spread bet market will be recreated automatically each time the open position is 

rolled.  

Các hợp đồng có chênh lệch giá được xem như các “thị trường luân phiên” sẽ được 

luân phiên tự động cho đến khi bạn đóng một vị thế. Các lệnh gắn với một vị thế mở 

trong thị trường đặt cược chênh lệch giá sẽ được tái tạo tự động mỗi lần một vị thế 

được luân phiên. 

10. Spread trade contracts which have expiry dates will be closed and settled automatically 

on the expiry time or date specified on our Market Information Sheets which are 

available on the Website. You may close an open position before that date in 

accordance with the General Terms. You may “roll” an open position in an expiring 

spread bet contract.  

Các hợp đồng giao dịch có thời hạn kết thúc sẽ được đóng và tự động thanh toán vào 

thời gian hết hạn hoặc ngày được chỉ định trên Bảng Thông Tin Thị Trường của chúng 

tôi có trên Trang web. Bạn có thể đóng một vị thế mở trước ngày hết hạn theo Điều 

Khoản Chung. Bạn có thể “luân phiên” một vị thế mở trong một hợp đồng đặt cược 

chênh lệch giá hết hạn. 
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OUR PRICE  

GÍA CỦA CHÚNG TÔI 

11. We offer fixed as well as variable spreads. In the event our fixed spreads change 

the changes will be found in our market information sheets which are available on the 

Website.  

Chúng tôi cung cấp cấp chênh lệch giá cố định cũng như thay đổi. Trong trường hợp 

các mức chênh lệch giá cố định của chúng tôi thay đổi, các thay đổi sẽ được thông 

báo trong các Tờ Thông Tin Thị Trường của chúng tôi có trên Trang web. 

MARGIN REQUIREMENT  

YÊU CẦU KÝ QUỸ 

12. To place a trade which creates an open position in a spread trade market you will need 

to provide Initial Margin in accordance with the Initial Margin Requirement and to 

maintain Margin in accordance with the Margin Requirement, both of which are detailed 

on the market information sheets.  

Để đặt giao dịch tạo vị thế mở trong thị trường giao dịch có spread, bạn sẽ cần cung 

cấp Số tiền ký quỹ lần đầu theo Yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì số tiền ký quỹ theo 

Yêu cầu ký quỹ, cả hai đều được nêu chi tiết trong Tờ Thông Tin Thị Trường. 

13. If you are classified as a Retail Client, we will close out one or more of your open 

Transactions when the sum of funds and the unrealised net profits in your account falls 

to less than half of the total Initial Margin Protection for all of the open Transactions.  

Nếu bạn được phân loại là Khách hàng lẻ, chúng tôi sẽ đóng một hoặc nhiều Giao dịch 

mở của bạn khi tổng tiền và lợi nhuận ròng chưa thực hiện trong tài khoản của bạn 

giảm xuống dưới một nửa tổng số Bảo Vệ Ký Quỹ Ban Đầu cho tất cả các Giao Dịch 

mở. 

DAILY FINANCING FEES AND DIVIDENDS  

CÁC CHI PHÍ VÀ LỢI TỨC TÀI CHÍNH HẰNG NGÀY 
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14. For open position in all spread bet markets other than expiring spread bet markets, 

daily financing fees will apply. Daily financing fees are debited or credited to your 

account (as appropriate) at the time stated in market information sheets which are 

available on the Website or on request. The basis of calculation of daily financing fees 

is set out in market information sheets which are available on the Website. We may 

vary the method of calculating the daily financing fees and/or commission. The cost of 

the daily financing fees will be debited from or credited to the cleared funds in your 

account.  

Đối với các vị thế mở trong tất cả các thị trường đặt cược chênh lệch giá ngoài các 

thị trường đặt cược chênh lệch giá hết hạn, các khoản phí sẽ được áp dụng. Các 

khoản phí tài chính hằng ngày được ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của bạn (thích 

hợp) tại thời điểm được nêu trong bảng thông tin thị trường được trình bày trên 

Website hoặc theo yêu cầu. Các phép tính hằng ngày được đưa ra trong bảng thông 

tin thị trường trên trang Web. Chúng tôi có thể thay đổi cách tinh toán của các chi phí 

hằng ngày và/hoặc hoa hồng. Chi phí tài chính hằng ngày sẽ được ghi nợ hoặc ghi 

có trên các quỹ được thanh toán trong tài khoản của bạn. 

 

 

15. We may (acting reasonably and in accordance with what we regard to be good market 

practice) make dividend adjustments to open positions in spread trade markets. In the 

case of long positions, these will be credited to your account and in the case of short 

positions debited to your account. We will normally make such adjustments at the time 

that the Trading hours commence on the day that the dividend is paid to holders of the 

underlying Instrument.   

Chúng tôi có thể (hành động hợp lý và phù hợp với những gì chúng tôi coi là các tác 

nghiệp tốt trên thị trường) thực hiện điều chỉnh cổ tức cho các vị thế mở trong thị 

trường giao dịch chênh lệch giá. Trong trường hợp vị thế mua, những vị thế này sẽ 

được ghi có vào tài khoản của bạn và trong trường hợp vị thế bán được ghi nợ vào 

tài khoản của bạn. Thông thường chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh như vậy tại 

thời điểm Giờ giao dịch bắt đầu vào ngày cổ tức được trả cho những người nắm giữ 

Công cụ cơ bản. 

PROFIT AND LOSS  

LỜI VÀ LỖ 

16. Profits and losses for an open position will form part of the account equity calculation 

and the available trading resources. 

Lợi nhuận và lỗ cho một vị thế mở sẽ tạo thành một phần của phép tính toán vốn tạm 

thời của tài khoản và các tài nguyên giao dịch sẵn có.  
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17. Unrealised losses will reduce the amount you have available to place Transactions 

and may result in your positions being closed in accordance with the Terms and 

Conditions.  

Các khoản lỗ chưa được chốt sẽ làm giảm số tiền bạn có sẵn để đặt Giao dịch và có 

thể khiến các vị thế của bạn bị đóng theo các Điều khoản và Điều kiện. 

18. When an open position is closed, realised profit or realised loss is calculated as the 

difference between the opening and closing price multiplied by the stake.  

Khi một vị thế mở được đóng, lợi nhuận hoặc lỗ được chốt được tính bằng chênh lệch 

giữa giá mở và giá đóng nhân với cổ phần. 

19. Realised profits or realised losses will be credited or debited from the cash balance in 

your account.  

Lợi nhuận hoặc lỗ được chốt sẽ được ghi có hoặc ghi nợ từ số dư tiền mặt trong tài 

khoản của bạn. 

TAXES 

THUẾ  

20. We do not withhold any sums for tax purposes on the realised profits or on any daily 

financing fees that you receive as a result of holding short positions in spread bet 

markets.  

Chúng tôi không giữ lại bất kỳ khoản tiền nào cho mục đích thuế đối với lợi nhuận 

thực hiện hoặc trên bất kỳ khoản phí tài chính hàng ngày nào mà bạn nhận được do 

giữ các lệnh bán trong thị trường đặt cược chênh lệch giá. 

21. You are responsible for the payment of any and all taxes that may arise in relation to 

your Transactions. 

Bạn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các loại thuế có thể phát sinh liên 

quan đến Giao dịch của bạn.  
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SCHEDULE 2  

                                                        MỤC 2 

SUPPLEMENTAL TERMS FOR CFDs  

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VỚI CFD 

TRADING CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFDs) 

HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH (CFD)  

1. CFDs are a bet on the difference between the opening and closing price of a contract. 

The price of the CFD is determined by reference to the price of underlying financial 

instruments, such as FX, indices, commodities or fixed income securities. Features 

of our CFD’s are described below.  

CFD là đặt cược vào chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. Giá của 

CFD được xác định bằng cách tham khảo giá của các công cụ tài chính cơ bản, 

chẳng hạn như FX, chỉ số, hàng hóa hoặc chứng khoán thu nhập cố định. Các tính 

năng của CFD của chúng tôi được mô tả dưới đây. 

2. These Supplemental CFD Terms set out the terms and conditions under which we 

offer our range of CFDs and it forms part of the Agreement.  

Các Điều khoản CFD Bổ Sung này nêu ra các điều khoản và điều kiện theo đó chúng 

tôi cung cấp các giao dịch CFD của chúng tôi và nó là một phần của Hợp Đồng. 

3. Unless separately defined in these Supplemental Terms, words and expressions shall 

have the meanings given to them in the general Terms.  

Trừ khi được định nghĩa riêng trong các Điều Khoản Bổ Sung này, các từ và cách 

diễn đạt sẽ có nghĩa được gán cho chúng trong Điều khoản chung. 

FINANCING CHARGE AND MARGIN  

PHÍ TÀI CHÍNH VÀ KÝ QUỸ 

Financing Charge  

Phí Tài Chính 

4. A daily financing charge may apply to each open CFD position. The financing charge 

is either paid by you to us or by us to you. The financing charge will be credited or 

debited to your account. In the event that you have insufficient funds or fail to pay the 

financing charge when it falls due we will be entitled to close out your relevant CFD 

position with immediate effect.  
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Một khoản phí tài chính hàng ngày có thể áp dụng cho từng vị thế CFD mở. Phí tài 

chính được bạn trả cho chúng tôi hoặc chúng tôi trả cho bạn. Phí tài chính sẽ được 

ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn không đủ tiền hoặc 

không trả được phí tài chính khi đến hạn, chúng tôi sẽ có quyền đóng vị thế trên CFD 

có liên quan của bạn với hiệu lực ngay lập tức. 

5. The method of calculation of the financing charge varies depending on the type of 

CFD concerned. The amount of financing charge will vary as it is calculated by 

reference to a measure of current market interest rates. The amount of Swap depends 

on the difference between bank rates of the base currency and secondary currency 

in a currency pair. Swaps can have either positive or negative value  

Phương pháp tính phí tài chính khác nhau tùy thuộc vào loại CFD liên quan. Số tiền 

phí tài chính sẽ thay đổi vì nó được tính bằng cách tham khảo lãi suất thị trường hiện 

tại. Số tiền phí Chuyển đổi phụ thuộc vào chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng của 

tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ cấp trong một cặp tiền tệ. Phí Swap có thể có giá trị dương 

hoặc âm 

6. We reserve the right to vary the method of calculating the financing charge, financing 

rates and/or the types of CFDs to which the financing charge applies by not less than 

14 days written notice to you.  

Chúng tôi có quyền thay đổi phương pháp tính phí tài chính, tỷ lệ tài chính và / hoặc 

các loại CFD mà phí tài chính áp dụng không dưới 14 ngày thông báo bằng văn bản 

cho bạn. 

CFD Initial and Variation Margin  

Ký Quỹ Ban Đầu và Ký Quỹ Thay Đổi với CFD 

7. Each contract that you have opened with us has an ‘Initial Margin Requirement’. For 

CFDs, this is a set percentage of the value of the contract represented by the CFD. 

The set percentage will vary according to the contract and may be varied by us at any 

time. Please see the relevant Market Information Sheet for details about the Initial 

Margin Requirement for your contract. You must ensure that you are aware of the 

relevant percentages before entering into a contract with us. You must maintain the 

level of account equity above, the sum of these ‘Initial Margin Requirements’ at all 

times. If your account falls below this level, you must immediately deposit further  

funds into your account to restore the required value.  

 

Mỗi hợp đồng mà bạn đã mở với chúng tôi đều có ’Yêu Cầu Ký Quỹ Ban Đầu’. Đối với 

CFD, đây là tỷ lệ phần trăm được đặt của giá trị của hợp đồng được đại diện bởi CFD. 

Tỷ lệ phần trăm thiết lập sẽ thay đổi theo hợp đồng và có thể được chúng tôi thay đổi 

bất cứ lúc nào. Vui lòng xem Bảng Thông Tin Thị Trường liên quan để biết chi tiết về 
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Yêu Cầu Ký Quỹ Ban Đầu cho hợp đồng của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng bạn biết về 

tỷ lệ phần trăm có liên quan trước khi ký hợp đồng với chúng tôi. Bạn phải duy trì mức 

vốn chủ sở hữu tài khoản ở trên, tổng Yêu Cầu Ký Quỹ Ban Đầu tại mọi thời điểm. Nếu 

tài khoản của bạn xuống dưới mức này, bạn phải gửi ngay lập tức 

tiền vào tài khoản của bạn để khôi phục giá trị cần thiết. 

  

8. Subject to clause 9, if at any time the value of your account falls below the value 

required to maintain your open positions, we may at our absolute discretion do any of 

the following:  

Theo khoản 9, nếu bất cứ lúc nào giá trị tài khoản của bạn giảm xuống dưới giá trị 

cần thiết để duy trì các lệnh mở của bạn, chúng tôi có thể tùy ý thực hiện bất kỳ điều 

nào sau đây: 

• Contact you to invite you to either deposit further funds or close part or all of your 

open positions  

Liên hệ để yêu cầu kí quỹ thêm hoặc đóng một phần hay toàn bộ các vị thế mở 

của bạn 

• Close part or all of your open positions without reference to you.  

Đóng một phần hay toàn bộ các lệnh mở của bạn mà không cần thông báo cho 

bạn 

• Wait for you to take steps to bring your account into order.  

Đợi bạn thực hiện các bước để khôi phục lại tài khoản của mình. 

If you are classified as a Retail Client, we will close out one or more of your open 

Transactions when the sum of funds and the unrealised net profits in your 

account falls to less than half of the total Initial Margin Protection for all of the 

open Transactions.  

Nếu bạn được phân loại là Khách Hàng Lẻ, chúng tôi sẽ đóng một hoặc nhiều hơn 

các Giao dịch mở khi số tiền quỹ và lợi nhuận chưa được chốt trong tài khoản thấp 

hơn một nửa mức Bảo Vệ Vốn Ban Đầu với tất cả các Giao Dịch mở. 

9. You should note that if your positions are closed due to insufficient margin on your 

account, you may nonetheless realise a loss as a result. This loss, like any other, is 

due and payable immediately.  

Bạn nên lưu ý rằng nếu các vị thế của bạn được đóng do thiếu kí quỹ trên tài khoản 

của mình, thì kết quả là bạn cũng sẽ bị lỗ. Khoản lỗ này, giống như bất kì khoản nào 

khác, đã đến hạn và phải được thanh toán ngay lập tức. 
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COMMISSION   

HOA HỒNG 

CHARGES   

LỆ PHÍ 

11. Commission may be payable by you when you open and close CFD trades. You 

should refer to the market information sheets which are available on the Website or 

on request for details and to ascertain the rate of commission and whether any 

minimum amount of commission is payable. Commission payable will be debited from 

your account at the same time as we open or close the relevant CFD trade.  

Hoa hồng có thể được bạn trả khi bạn mở và đóng giao dịch CFD. Bạn nên tham 

khảo các Tờ Thông Tin Thị Trường có sẵn trên trang web hoặc theo yêu cầu để biết 

chi tiết và xác định tỷ lệ hoa hồng và liệu có phải trả bất kỳ khoản hoa hồng tối thiểu 

nào không. Hoa hồng phải trả sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn cùng lúc với khi 

chúng tôi mở hoặc đóng giao dịch CFD có liên quan. 

12. We reserve the right to vary the method of calculating commission, commission rates 

and/or the types of CFDs in respect of which commission is payable by not less than 

14 days written notice to you.  

Chúng tôi có quyền thay đổi phương pháp tính hoa hồng, tỷ lệ hoa hồng và / hoặc 

các loại CFD đối với khoản hoa hồng nào phải trả bằng không ít hơn 14 ngày thông 

báo bằng văn bản cho bạn. 

13. You should note that if we agree to execute an order in accordance with your specific 

instructions, and in doing so we incur costs in excess of those which would have 

arisen had the order been executed in the normal manner indicated in our order 

execution policy, we may pass on those excess costs to you. Where this applies, we 

will notify you of those additional costs or their basis before we accept your order.  

Bạn nên lưu ý rằng nếu chúng tôi đồng ý thực hiện một lệnh theo hướng dẫn cụ thể 

của bạn và khi làm như vậy, chúng tôi sẽ phải chịu chi phí vượt quá những gì đã phát 

sinh nếu lệnh được thực hiện theo cách thông thường được nêu trong chính sách 

thực hiện lệnh của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển những chi phí vượt mức đó 

cho bạn. Khi trường hợp này áp dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những chi 

phí bổ sung hoặc cơ sở của húng trước khi chúng tôi chấp nhận lệnh của bạn. 
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14. Where you have opened a sell order in respect of a particular instrument, we reserve 

the right to pass on to you any stock borrowing charges incurred by us (or passed on 

by an intermediate broker). If you do not pay any stock borrowing charges that 

become payable after you have opened such a CFD, or we are unable to continue to  

borrow that instrument in the underlying market (and we give you notice to that effect), 

we will be entitled to close your CFD in respect of that instrument with immediate 

effect. Where we close your CFD position in these circumstances you acknowledge 

that this may result in you incurring a loss on the CFD.  

Trường hợp bạn đã mở lệnh bán đối với một công cụ cụ thể, chúng tôi có quyền tính 

phí bất kỳ khoản phí vay cổ phiếu nào từ chúng tôi (hoặc được chuyển bởi một nhà 

môi giới trung gian). Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản phí vay cổ phiếu nào 

phải trả sau khi bạn đã mở CFD như vậy, hoặc chúng tôi không thể tiếp tục 

mượn công cụ đó trong thị trường cơ bản (và chúng tôi thông báo cho bạn về kết 

quả đó), chúng tôi sẽ có quyền đóng lệnh giao dịch CFD của bạn đối với công cụ đó 

với hiệu lực ngay lập tức. Trường hợp chúng tôi đóng vị thế CFD của bạn trong 

những trường hợp này, bạn thừa nhận rằng điều này có thể dẫn đến việc bạn phải 

chịu tổn thất về CFD. 

 

15. Further, you fully indemnify us against: 

Hơn nữa, bạn hoàn toàn bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp: 

• any fine, penalty, liability or other similar charge imposed on us for any reason 

by any underlying market or any other regulatory authority that relates in any way 

to your opening or closing a transaction or any related transaction by us to hedge 

your transaction; or  

bất kỳ khoản tiền phạt, tiền phạt, trách nhiệm pháp lý hoặc khoản phí tương tự 

nào khác đối với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào hoặc bởi bất kỳ thị trường cơ bản 

hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác liên quan đến bất kỳ cách nào để bạn mở 

hoặc đóng giao dịch hoặc bất kỳ giao dịch liên quan nào của chúng tôi để ngăn 

chặn giao dịch của bạn; hoặc là 

• any stock recall or buy back fees imposed by any underlying market in relation 

to a transaction placed by you.  

Bất kỳ lần thu hồi cổ phiếu nào hoặc chi phí mua lại được áp đặt bởi bất kỳ thị 

trường cơ bản liên quan đến một giao dịch được đặt bởi bạn. 

EXPIRY  

HẾT HẠN 
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16. Each CFD will run in perpetuity unless and until it is closed in accordance with this 

agreement. When this happens, any profit or loss on the trade will be realised and 

will be debited or credited to the cash balance on your account.  

Mỗi CFD sẽ hoạt động vĩnh viễn trừ khi và cho đến khi nó được đóng theo thỏa thuận 

này. Khi điều này xảy ra, bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào trong giao dịch sẽ được ghi 

nhận và sẽ được ghi nợ hoặc ghi có vào số dư tiền mặt trên tài khoản của bạn. 

17. For the avoidance of doubt, we will not under any circumstances arrange delivery of 

underlying instruments. You acknowledge that we will not transfer voting rights 

relating to an underlying security to you, or otherwise allow you to influence the 

exercise of voting rights held by us.  

Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không sắp xếp việc giao các 

công cụ cơ bản. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chuyển quyền biểu quyết 

liên quan đến bảo mật cơ bản cho bạn hoặc nếu không cho phép bạn ảnh hưởng 

đến việc thực hiện quyền biểu quyết do chúng tôi nắm giữ. 

HOW TO CALCULATE A PROFIT OR LOSS ON A CFD  

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH LỜI HOẶC LỖ TRÊN MỘT CFD 

18. When you close a CFD position, any profit or loss will be realised and credited or 

debited to your cash account. For a long CFD, the settlement amount will be:  

(closing value - opening value) * number of lots For 

a short CFD, it will be:  

Khi bạn đóng một vị trí CFD, mọi khoản lãi hoặc lỗ 

sẽ được ghi nhận và ghi có hoặc ghi nợ vào tài 

khoản tiền mặt của bạn. Đối với CFD dài, số tiền 

thanh toán sẽ là: 

(giá đóng - giá mở) * số lượng lô Đối với CFD 

ngắn, nó sẽ là: 

(opening value - closing value) * number of lots  

(giá mở - giá đóng) * số lot 
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19. This cash settlement figure will be credited to your cash balance if it is positive or 

debited if it is negative.  

Con số thanh toán tiền mặt này sẽ được ghi có vào số dư tiền mặt của bạn nếu nó 

dương hoặc ghi nợ nếu âm. 

20. Note that either or both of the opening price and the number of shares may have been 

adjusted since the CFD was opened to reflect corporate actions as described below.  

Lưu ý rằng một hoặc cả hai giá mở cửa và số lượng cổ phiếu có thể đã được điều 

chỉnh kể từ khi CFD được mở để phản ánh các hành động của công ty như được mô 

tả dưới đây. 

ADJUSTMENTS 

THAY ĐỔI  

Adjustments for dividends  

Thay đổi lợi tức 

21. Adjustments for all of your positions will be made to reflect dividend, interest and other 

alterations relevant to particular transactions.  

Điều chỉnh cho tất cả các lệnh của bạn sẽ được thực hiện để phản ánh cổ tức, lãi 

suất và các thay đổi khác liên quan đến các giao dịch cụ thể. 

22. Adjustments will be calculated and will be credited to and/or deducted from your 

account on at least a monthly basis.  

 

Các điều chỉnh sẽ được tính toán và sẽ được ghi có vào và / hoặc khấu trừ khỏi tài 

khoản của bạn ít nhất là hàng tháng. 

 

23. Dividends will be credited to your account if you bought, i.e. opened a long position, 

and debited if you sold, i.e. opened a short position.  

Cổ tức sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn nếu bạn đã mua, tức là đã mở một vị 

thế mua và ghi nợ nếu bạn bán, tức là đã mở một vị thế bán. 

24. Any dividend adjustment will be calculated in respect of open positions held on the 

dividend day for the relevant underlying security.  

Mọi điều chỉnh cổ tức sẽ được tính đối với các vị thế mở được tổ chức vào ngày chia 

cổ tức đối với chứng khoán cơ sở có liên quan. 

CLOSING A CFD POSITION  

ĐÓNG MỘT VỊ THẾ CFD 



  
  

Terms and Conditions  
  

  

  

  Page | 62   

25. Open CFD positions can be closed via the Trading Platform during a market’s 

Normal Trading Hours. 

Các vị thế CFD mở có thể được đóng thông qua Sàn giao dịch trong giờ giao dịch 

Bình thường của thị trường.  
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SCHEDULE 3  

                                                    CHƯƠNG 3 

SUPPLEMENTAL TERMS FOR USE OF THE PLATFORM  

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG 

PURPOSE  

MỤC ĐÍCH 

1. This Part applies to your use of any electronic service we provide to you including mobile 

phones and tablet devices and sets out the basis upon which you may view information 

and enter into Transactions via our and/or a third party’s electronic order routing/trading 

system.  

Phần này áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ điện tử nào mà chúng tôi cung 

cấp cho bạn, bao gồm cả điện thoại di động và thiết bị máy tính bảng và đưa ra cơ sở 

để bạn có thể xem thông tin và tham gia Giao dịch qua hệ thống định tuyến / giao dịch 

đặt hàng điện tử của bên thứ ba. 

OUR SERVICES  

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

2. We will issue a user name and password to you the “Authorised User”.  

Chúng tôi sẽ cấp tên người dùng và mật khẩu cho “Người Được Ủy Quyền” 

3. We may make such modifications, improvements or additions to the Equipment, 

electronic service or any part of it as we deem fit.  

Chúng tôi có thể thực hiện các sửa đổi, cải tiến hoặc bổ sung như vậy cho Thiết bị, 

dịch vụ điện tử hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị khi chúng tôi thấy phù hợp. 

4. We will take reasonable steps to ensure the ongoing availability of the facilities 

provided by any electronic platform to which we give you access. However, no system 

is 100% reliable. Moreover, where your connection to our services is made through 

the facilities of a third party (such as an internet service provider) your connection 

may be interrupted by causes outside of our influence. Capital Index will not be 

responsible for any loss, expense, cost or liability suffered or incurred by you due to 

the failure of the system, transmission failure of relays or similar technical errors 

unless Capital Index has exercised gross negligence in connection therewith.  

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính khả dụng liên tục của các 

cơ sở được cung cấp bởi bất kỳ nền tảng điện tử nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn 

quyền truy cập. Tuy nhiên, không có hệ thống nào đáng tin cậy 100%. Ngoài ra, nơi 
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kết nối của bạn với các dịch vụ của chúng tôi được thực hiện thông qua các cơ sở 

của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ internet) kết nối của bạn có thể 

bị gián đoạn do các nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng của chúng tôi. Capital Index 

sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc trách nhiệm pháp 

lý nào do bạn phải chịu do lỗi hệ thống, lỗi truyền tín hiệu hoặc các lỗi kỹ thuật tương 

tự trừ khi Capital Index thực hiện sơ suất thô trong kết nối. 

5. You are responsible for any third-party applications that you use in conjunction with 

your account.  

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ đơn đăng ký của bên thứ ba nào mà bạn sử dụng 

cùng với tài khoản của mình. 

6. It is your sole responsibility to conduct due diligence on the respective software 

programs you use and determine for yourself whether the software is right for you. If 

you are unable to make that determination yourself you should seek advice from a 

professional advisor. We will not be able to give you any advice on the selection or 

use of any interface or other third-party software or hardware. If you decide to install 

or use an Expert Advisor, Script or Indicator you do so at your own risk. We shall not 

be responsible in any way whatsoever in respect of decisions, Orders, Trades or 

signals generated by the use of an Expert Advisor, Script or Indicator, your use of 

such tools or any resulting trading losses.  

Trách nhiệm duy nhất của bạn là tiến hành thẩm định các chương trình phần mềm 

tương ứng mà bạn sử dụng và tự xác định xem phần mềm có phù hợp với bạn hay 

không. Nếu bạn không thể tự mình đưa ra quyết định đó, bạn nên tìm kiếm lời khuyên 

từ một cố vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ không thể cho bạn bất kỳ lời khuyên nào 

về việc lựa chọn hoặc sử dụng bất kỳ giao diện hoặc phần mềm hoặc phần cứng của 

bên thứ ba nào khác. Nếu bạn quyết định cài đặt hoặc sử dụng Expert Advisor, Script 

hoặc Indicator bạn sẽ tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ 

hình thức nào đối với các quyết định, Lệnh, Giao dịch hoặc tín hiệu được tạo ra bởi 

việc sử dụng Chuyên gia Cố vấn, Tập lệnh hoặc Chỉ báo, việc bạn sử dụng các công 

cụ đó hoặc bất kỳ tổn thất giao dịch nào. 

7. Please note that an Expert Advisor or Script may generate a high number of trades 

and at times leverage your account to the maximum possible exposure to a market 

given your available funds. It is your sole responsibility to monitor these Orders and 

Trades and to maintain sufficient Trade Funds Available in your account at all times.  

Xin lưu ý rằng  EA (Rô-bốt giao dịch) hoặc Script có thể tạo ra số lượng giao dịch cao 

và đôi khi tận dụng tài khoản của bạn để tiếp xúc tối đa với thị trường có sẵn số tiền 

khả dụng của bạn. Bạn có trách nhiệm giám sát các Lệnh và Giao dịch này và duy trì 

đủ các Quỹ giao dịch có sẵn trong tài khoản của bạn mọi lúc. 

8. If an Expert Advisor or Script is creating high volumes of Trades, pending Orders or  
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Order amendments that we believe is impacting the performance of our servers then  

we may, in our sole discretion, disable the Expert Advisor function of your account. 

In normal circumstances we will use reasonable efforts to notify you of our intention 

to suspend your account.  

Nếu EA hoặc Script đang tạo số lượng lớn Giao dịch, Lệnh đang chờ xử lý hoặc 

Lệnh sửa đổi mà chúng tôi tin rằng đang ảnh hưởng đến hiệu suất của các máy chủ 

của chúng tôi sau đó 

theo thẩm quyền riêng, chúng tôi có thể vô hiệu hóa chức năng Expert Advisor trong 

tài khoản của bạn. Trong trường hợp bình thường, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực 

hợp lý để thông báo cho bạn về ý định đình chỉ tài khoản của bạn. 

YOUR OBLIGATIONS  

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN 

9. As applicable to you and the type of service we provide to you, you will:  

Áp dụng cho bạn và loại dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn sẽ: 

• comply with our policies on use thereof; and  

tuân thủ các chính sách của chúng tôi về việc sử dụng chúng; và 

• take reasonable care of the Equipment and Software and not (i) interfere or 

tamper with, alter, amend or modify the Equipment (ii) copy any Software (iii) 

reverse compile or disassemble any Software (iv) move the Equipment; and  

chăm sóc hợp lý Thiết bị và Phần mềm và không (i) can thiệp hoặc giả mạo, thay 

đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi Thiết bị (ii) sao chép bất kỳ Phần mềm (iii) đảo ngược 

lập trình hoặc tháo rời bất kỳ Phần mềm nào (iv) di chuyển Thiết bị; và 

(i) not create or allow to be created any encumbrance over the Equipment; 

or do or permit to be done any act which might prejudice our rights, or 

those of our suppliers, in the Equipment or result in it being taken from 

your possession; and  

không tạo hoặc cho phép tạo bất kỳ trở ngại nào đối với Thiết bị; hoặc 

thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm 

phương hại đến quyền của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp của 

chúng tôi trong Thiết bị hoặc dẫn đến việc bị tước quyền sở hữu của 

bạn; và 

(ii) maintain the accommodation, environment and facilities for the 

Equipment as reasonably specified by us: and  
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duy trì chỗ ở, môi trường và cơ sở vật chất cho Thiết bị theo quy định 

hợp lý của chúng tôi: và 

(iii) use the Equipment only in accordance with the manufacturer’s 

recommendations: and  

chỉ sử dụng Thiết bị theo khuyến nghị của nhà sản xuất: và 

(iv) maintain all necessary support services; and  

duy trì tất cả các dịch vụ hỗ trợ cần thiết; và 

(v) run such tests and provide such information to us as we shall 

reasonably consider necessary; and  

chạy các thử nghiệm như vậy và cung cấp thông tin đó cho chúng tôi 

vì chúng tôi sẽ cân nhắc hợp lý; và 

(vi) only implement Transactions in accordance with Applicable 

Regulations; and  

chỉ thực hiện Giao dịch theo Quy định hiện hành; và 

(vii) accept any updates or modifications to Software and install and use 

state-of-the-art virus detection/scanning program; and  

chấp nhận mọi cập nhật hoặc sửa đổi đối với Phần mềm và cài đặt và 

sử dụng chương trình quét / phát hiện vi-rút tiên tiến; và 

(viii) In the event that you become aware of a material defect, malfunction 

or virus you will immediately notify us and cease to all use such 

electronic service until you have received permission from us; and  

Trong trường hợp bạn biết về lỗi vật chất, trục trặc hoặc vi-rút, bạn sẽ 

thông báo ngay cho chúng tôi và ngừng sử dụng dịch vụ điện tử đó 

cho đến khi bạn nhận được sự cho phép của chúng tôi; và 

(ix) use the services solely for the purpose supplied and not on behalf of 

any third parties without our prior written consent; and  

sử dụng các dịch vụ chỉ cho mục đích được cung cấp và không nhân 

danh bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của chúng tôi; và 
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(x) not sell, lease, store, retransmit, redistribute or provide, directly or 

indirectly, the electronic services and Software or any component 

thereof to any third party;  

không bán, cho thuê, lưu trữ, truyền lại, phân phối lại hoặc cung cấp, 

trực tiếp hoặc gián tiếp các dịch vụ điện tử và Phần mềm hoặc bất kỳ 

thành phần nào của chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào; 

(xi) provide all equipment and network services necessary; and  

cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ mạng cần thiết; và 

(xii) ensure that your system is compatible with our Software; and  

đảm bảo rằng hệ thống của bạn tương thích với Phần mềm của chúng 

tôi; và 

(xiii) since between us all information provided via the electronic service or 

incorporated in Software is our exclusive and proprietary property, you 

agree to protect our proprietary rights in it.  

             bởi vì khi chúng ta tất cả thông tin được cung cấp qua dịch vụ điện tử 

hoặc tích hợp vào trong phần mềm của chúng tôi độc quyền và sở hữu bất 

động sản, bạn đồng ý để bảo vệ quyền sở hữu của chúng tôi ở trong đó 

10. You are responsible for the security of any username and/or password that we issue 

to you for the purpose of accessing our dealing platforms. We will assume that all 

Transactions entered into and communications made with your password were 

entered into or made by you. If you have any suspicion that your username and/or 

password may have been compromised, you must notify us immediately and ask us 

to take appropriate action.  

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật bất kỳ tên người dùng và / hoặc mật khẩu nào chúng 

tôi cấp cho bạn nhằm mục đích truy cập các nền tảng giao dịch của chúng tôi. Chúng 

tôi sẽ cho rằng tất cả các Giao dịch được nhập và liên lạc được thực hiện bằng mật 

khẩu của bạn đã được bạn nhập hoặc thực hiện. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào 

rằng tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn có thể đã bị xâm phạm, bạn phải 

thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động thích 

hợp. 

11. Capital Index shall not be liable to the client for any loss, expense, cost or liability 

suffered or incurred by the client using any version other than Capital Index standard 

version from time to time with all relevant updates installed.  

Capital Index sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng về bất kỳ tổn thất, chi phí, lệ 

phí hoặc trách nhiệm nào của khách hàng khi sử dụng bất kỳ phiên bản nào ngoài 

phiên bản tiêu chuẩn Capital Index theo thời gian với tất cả các cập nhật có liên quan 

được cài đặt. 



  
  

Terms and Conditions  
  

  

  

  Page | 68   

SETTING LIMITS AND CONTROLS  

ĐẶT CÁC GIỚI HẠN VÀ KIỂM SOÁT 

12. We may set limits or other controls on your ability to use electronic trading access 

including but not limited to (i) the maximum order/trade amount (ii) our total exposure 

to you (iii) our overall exposure to third parties (iv) the price of orders (v) as necessary 

or desirable to comply with Applicable Regulations.  

Chúng tôi có thể đặt giới hạn hoặc các biện pháp kiểm soát khác đối với khả năng 

sử dụng quyền truy cập giao dịch điện tử của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở 

(i) số lượng lệnh / giao dịch tối đa (ii) tổng mức tiếp xúc của chúng tôi với bạn (iii) giá 

của đơn đặt hàng (v) khi cần thiết hoặc mong muốn để tuân thủ Quy Định Áp Dụng. 

OFFER AND ACCEPTANCE  

GIÁ ĐỀ NGHỊ VÀ GIÁ CHẤP NHẬN 

13. The price displayed is merely an invitation to you to make an offer.  

Giá hiển thị chỉ là một lời mời để bạn thực hiện một đề nghị. 

14. An offer is made by you clicking on the designated box within any permitted time 

displayed.  

Một đề nghị được thực hiện bằng cách bạn nhấp vào hộp được chỉ định trong bất kỳ 

thời gian cho phép nào được hiển thị. 

15. Acceptance with a CFD or Spread bet is when we have confirmed the transaction.  

Chấp nhận với đặt cược CFD hoặc Đặt cược Chênh lệch là khi chúng tôi đã xác nhận 

giao dịch. 

ORDERS  

CÁC LỆNH 

16. Orders may only be executed if we receive them and if at the time of receipt or 

subsequently (while the order is still valid) market conditions permit the conclusion of 

the deal. We shall not be responsible for any failure or delay in the transmission of 

your instructions to us.  

       Các  lệnhchỉ có thể được thực hiện nếu chúng tôi nhận được chúng và nếu tại thời điểm 

nhận hoặc sau đó (trong khi lệnh vẫn còn hiệu lực), điều kiện thị trường cho phép ký kết 

thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hoặc chậm trễ trong việc 

truyền hướng dẫn của bạn cho chúng tôi. 
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17. We shall only be responsible for the execution of orders in the circumstances where 

you have received a notification of receipt generated by the relevant systems and you 

will bear the risk of inaccuracy, loss or delay in transmission. 

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh trong trường hợp bạn đã nhận 

được thông báo nhận được tạo bởi các hệ thống liên quan và bạn sẽ chịu rủi ro về 

tính không chính xác, mất hoặc chậm truyền.  

18. Our electronic records and paper copies of such electronic records will be conclusive, 

although taped conversations will prevail over them.  

Hồ sơ điện tử của chúng tôi và bản sao giấy của các hồ sơ điện tử như vậy sẽ là các 

để đưa ra kết luận, mặc dù các cuộc hội thoại được ghi âm sẽ chiếm ưu thế hơn 

chúng. 

19. In respect of orders submitted incorrectly or erroneously, we will only accept 

instructions to amend or delete orders submitted by an Authorised User and only to 

the extent that such order has not already been executed.  

Đối với các lệnh được gửi không chính xác hoặc sai, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các 

hướng dẫn để sửa đổi hoặc xóa các lệnh được gửi bởi Người dùng Ủy quyền và chỉ 

trong phạm vi mà đơn hàng đó chưa được thực hiện. 

20. If such order has already been executed, you will be bound by it. In our discretion and 

for our protection, or for reasons of market integrity/counterparty risk we may reverse 

the executed trade and you agree to co-operate in that and to indemnify us fully for 

any and all costs and losses arising therefrom.  

Nếu lệnh đó đã được thực thi, bạn sẽ bị ràng buộc bởi nó. Theo quyết định của chúng 

tôi và phòng hộ của chúng tôi, hoặc vì lý do tính bạch của thị trường / rủi ro đối tác, 

chúng tôi có thể đảo ngược giao dịch đã thực hiện và bạn đồng ý hợp tác trong đó 

và chúng tôi bồi thường đầy đủ mọi chi phí và tổn thất phát sinh từ đó. 

SECURITY  

BẢO MẬT 

21. If for any reason you suspect that such security information has been learnt by 

any third party, you must notify us immediately and cease to use it.  

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn nghi ngờ rằng thông tin bảo mật đó đã được bất kỳ 

bên thứ ba nào biết đến, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và ngừng 

sử dụng thông tin đó. 

INFORMATION AVAILABLE THROUGH OUR TRADING OR WEB SITE  

THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG GIAO DỊCH HOẶC WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI 
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22. The display of any price quotation, volume or other information does not constitute:  

Việc hiển thị bất kỳ báo giá, khối lượng hoặc thông tin khác không cấu thành: 

(a) an offer to buy or sell; or  

một đề nghị mua hoặc bán; hoặc là 

(b) any guarantee that your orders will be executed at the price or market level 

displayed or at the level specified in your order.  

bất kỳ đảm bảo rằng các lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá hoặc mức 

giá thị trường được hiển thị hoặc ở mức được chỉ định trong lệnh của bạn. 

23. We accept no responsibility for the accuracy or completeness of any information 

displayed.  

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin 

nào được hiển thị. 

24. We make no representations or warranties concerning the content of sites which can 

be accessed through our Web site.  

Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về nội dung của các trang web có thể được 

truy cập thông qua trang web của chúng tôi. 

25. Our marketing material may be sent to you through our Trading System or our Web 

site.  

Tài liệu tiếp thị của chúng tôi có thể được gửi cho bạn thông qua Hệ Thống Giao Dịch 

hoặc trang Web của chúng tôi. 

26. Although we take reasonable steps to avoid information being intercepted and read 

by third parties, the provision of an electronic service over an open network, the 

Internet, which is accessible to anybody, may result in someone other than us gaining 

access to information about you and your dealings with us.  

Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để tránh bị bên thứ ba chặn và đọc 

thông tin, việc cung cấp dịch vụ điện tử qua một mạng lưới mở, Internet mà bất kỳ ai 

cũng có thể truy cập được bạn và giao dịch của bạn với chúng tôi. 

SUSPENSION AND TERMINATION  

NGHIÊM CẤM VÀ KẾT THÚC 
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27. You may terminate the Agreement immediately by giving written notice to us. You 

agree that at any time after the termination of the Agreement, we may, without notice 

to you, close out any or all of your Open Positions.  

Bạn có thể chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản 

cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt Hợp Đồng, chúng 

tôi có thể, mà không cần thông báo cho bạn, đóng bất kỳ hoặc tất cả các Vị thế mở 

của bạn. 

28. We may suspend or terminate these Terms by giving five (5) Business Days written 

notice to you for any reason or no reason whatsoever, except that we may terminate 

the Agreement immediately, upon written notice to you for any reason or no reason 

whatsoever, if you have no Open Positions in your Account at the time when the  

notice of termination is sent. You agree that at any time after the termination of the  

Agreement, we may, without notice to you, close out any or all of your Open Positions. 

Where we suspend your Account, we may prevent you from opening any new 

positions but we will not close your Open Positions unless otherwise allowed by these 

Terms. The provisions of this Section shall not prevent us from exercising any of its 

rights to terminate or suspend the Agreement as provided elsewhere in these Terms.   

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt các Điều khoản này bằng cách gửi thông 

báo bằng văn bản cho năm (5) ngày làm việc cho bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc không 

có lý do gì, ngoại trừ việc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức, khi có 

bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào., nếu bạn không có Vị thế mở trong Tài 

khoản của mình tại thời điểm 

thông báo chấm dứt được gửi. Bạn đồng ý rằng bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt 

Hợp đồng này, chúng tôi có thể, mà không cần thông báo cho bạn, đóng bất kỳ hoặc 

tất cả các Vị thế mở của bạn. Khi chúng tôi tạm ngưng Tài khoản của bạn, chúng tôi 

có thể ngăn bạn mở bất kỳ vị thế mới nào nhưng chúng tôi sẽ không đóng các Vị thế 

mở của bạn trừ khi các Điều khoản này cho phép. Các quy định của Phần này sẽ 

không ngăn chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền nào của mình để chấm dứt hoặc đình 

chỉ Thỏa thuận như được quy định ở những nơi khác trong các Điều khoản này. 

29. Upon the termination of the Agreement, all amounts payable by you to us will become 

immediately due and payable including (but without limitation):  

Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, tất cả số tiền bạn phải trả cho chúng tôi sẽ ngay lập 

tức đến hạn và phải trả bao gồm (nhưng không giới hạn): 

(i) all outstanding fees, charges and commissions;  

tất cả các khoản phí, lệ phí và hoa hồng chưa thanh toán; 

(ii) any dealing expenses incurred by terminating these Terms; and  

mọi chi phí giao dịch phát sinh bằng cách chấm dứt các Điều khoản này; và 

(iii) any losses and expenses realized in closing out any Transactions or settling 

or concluding outstanding obligations incurred by the Firm on the Client’s 

behalf.  
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mọi tổn thất và chi phí được thực hiện khi kết thúc mọi Giao dịch hoặc thanh 

toán hoặc tất toán các khoản nợ của Công ty thay mặt cho Khách hàng. 

Termination of the Agreement will not affect any rights or obligations, which 

may already have arisen between us and you. The termination of these Terms 

will not affect the coming into force or the continuance in force of any provision 

in these Terms which is expressly, or by implication, intended to come into, or 

continue in force, on or after such termination.  

Việc chấm dứt Hợp Đồng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào, 

có thể đã phát sinh giữa chúng tôi và bạn. Việc chấm dứt các Điều khoản này sẽ 

không ảnh hưởng đến việc có hiệu lực hoặc sự tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều 

khoản nào trong các Điều khoản này rõ ràng hoặc theo ngụ ý, dự định có hiệu lực, 

hoặc tiếp tục có hiệu lực, hoặc sau khi chấm dứt. 

30. If termination occurs, we will, as soon as reasonably practicable and subject to these 

Terms, deliver to you any money or investments in your Account(s) subject to any 

applicable charges and rights of set-off as set out on the Firm’s Financial Terms, and 

for the avoidance of doubt, in the event one of your Accounts is in negative, we are 

entitled to the right to set-off between the  your Accounts at any time. A final statement 

will be issued to you where appropriate.  

Nếu việc chấm dứt xảy ra, chúng tôi sẽ, ngay khi có thể thực hiện được và tuân 

theo các Điều khoản này, sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản tiền hoặc khoản đầu 

tư nào trong (các) Tài khoản của bạn theo bất kỳ khoản phí và quyền áp dụng nào 

được đặt ra như quy định trên Công ty Điều khoản tài chính và để tránh nghi ngờ, 

trong trường hợp một trong các Tài khoản của bạn bị âm, chúng tôi có quyền được 

thiết lập giữa các Tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Một tuyên bố cuối cùng sẽ 

được ban hành cho bạn khi thích hợp. 

 

SCALPING POLICY  

CHÍNH SÁCH SCALPING 

32. Scalping can apply to any online quoted financial market. Traditionally it primarily 

refers to the Foreign Exchange market due to its size, liquidity and tight spreads. It is 

when a trader, often using high leverage, attempts to take advantage of a price 

discrepancy or anomaly in market in an extremely short period of time, typically a few 

seconds. Often this price anomaly may be caused by latent prices which is where, 

due to the complexity of transmitting prices online around the world, delays in updates 

occur, which although small, can still be exploited.  

Scalping có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính được báo giá trực tuyến. 

Thông thường, scalping chủ yếu đề cập đến thị trường ngoại hối do quy mô, thanh 

khoản và chênh lệch thấp của nó. Đó là khi một nhà giao dịch, thường sử dụng đòn 

bẩy cao, cố gắng tận dụng sự chênh lệch giá hoặc sự bất thường trên thị trường 
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trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thường là vài giây. Thông thường sự bất 

thường về giá này có thể được gây ra bởi giá tiềm ẩn, do sự phức tạp của việc truyền 

giá trực tuyến trên toàn thế giới, sự chậm trễ trong các cập nhật xảy ra, mặc dù nhỏ, 

vẫn có thể được khai thác. 

Our Scalping policy shall apply to any on-line quoted financial market that is traded 

through your use of the Electronic Services. We may deem an activity as Scalping if 

that Order or Trade has any of the below characteristics:  

Chính sách Scalping của chúng tôi sẽ áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính trực 

tuyến nào được giao dịch thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ điện tử. Chúng tôi có 

thể coi một lệnh là Scalping nếu Lệnh hoặc Giao dịch đó có bất kỳ đặc điểm nào sau 

đây: 

(a) the Trade is opened and closed within Two (2) minutes (i.e. the Order for the 

closing Trade follows the Order for the open Trade in two (2) minutes or less);  

Giao dịch được mở và đóng trong vòng hai (2) phút (tức là Lệnh giao dịch kết 

thúc theo Lệnh giao dịch mở trong hai (2) phút trở xuống); 

(b) an opposing Trade is placed within two (2) minutes of each another Trade  

being opened thus creating a fully or partially hedged position (also known as a 

“locked position”); or  

một Giao dịch đối lập được đặt trong vòng hai (2) phút của một Giao dịch khác 

đang được mở do đó tạo ra một lệnh được bảo vệ toàn bộ hoặc một phần (còn được 

gọi là “lệnh bị khóa” của Google); hoặc là 

(c) the Order for opening or closing the Trade is placed on a latent price.  

Lệnh mở hoặc đóng Giao dịch được đặt trên một mức giá tiềm ẩn. 

33. By providing fixed spreads and liquidity to you, where it is possible to do so, we try to 

help you trade in volatile global financial markets by giving you greater price stability. 

We do not provide fixed spreads and liquidity to enable Scalping and will deem any 

instance of Scalping to be a Manifest Error. Scalping is considered a breach of your 

Terms and Conditions and we may act reasonably and in good faith and in our sole 

discretion:  

Bằng cách cung cấp chênh lệch cố định và thanh khoản cho bạn, trong trường hợp 

có thể làm như vậy, chúng tôi cố gắng giúp bạn giao dịch trong thị trường tài chính 

toàn cầu đầy biến động bằng cách mang lại cho bạn sự ổn định về giá cao hơn. 

Chúng tôi không cung cấp chênh lệch giá trị và thanh khoản cố định để cho phép 

giao dịch Scalping và sẽ coi bất kỳ trường hợp nào có Scalping là Lỗi Nghiêm Trọng. 
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Scalping được coi là vi phạm Điều khoản và Điều kiện của bạn và chúng tôi có thể 

hành động hợp lý và có thiện chí và theo quyết định riêng của chúng tôi: 

(a) immediately terminate your account and your access to our servers;  

chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn và quyền truy cập của bạn vào máy 

chủ của chúng tôi; 

(b) void any Trade (i.e., treat the Trade as if the Trade had never taken place) which 

was part of any Scalping activity;  

làm mất hiệu lực của bất kỳ Giao dịch nào (tức là, xử lý Giao dịch như thể Giao 

dịch chưa bao giờ diễn ra) là một phần của bất kỳ hoạt động Scalping; 

(c) close any Trade on the basis of our then current prices which was part of any 

Scalping activity; or  

đóng bất kỳ Giao dịch nào trên cơ sở giá hiện tại của chúng tôi, là một phần của 

bất kỳ lệnh Scalping nào; hoặc là 

(d) amend any Trade, so that it is as it would have been if the Order was executed 

in the absence of Scalping.  

sửa đổi bất kỳ Giao dịch nào, sao cho đúng như vậy nếu Lệnh được thực thi 

trong trường hợp không có Scalping. 

We can exercise the above rights even if you have entered into (or refrained from 

entering into) arrangements with third parties relating to the relevant Trade and even 

if you may suffer a trading loss as a result.  

Chúng tôi có thể thực hiện các quyền trên ngay cả khi bạn đã tham gia (hoặc không 

tham gia) các thỏa thuận với các bên thứ ba liên quan đến Giao dịch có liên quan và 

ngay cả khi bạn có thể bị thua lỗ giao dịch. 

34. We reserve the right, in our sole discretion, to change your underlying liquidity feed 

to another provider in order to protect against abuse (including Scalping). Such a 

change may result in variable spreads being applied to markets you trade. If the 

liquidity feed is changed we shall have no requirement to notify you or give you prior 

warning of the change. We shall not be obligated to change the liquidity feed and 

may take any other action permitted by standard customer Terms and Conditions.  

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thay đổi nguồn 

cung cấp thanh khoản cơ bản của bạn sang một nhà cung cấp khác để bảo vệ chống 

lạm dụng (bao gồm cả giao dịch Scalping). Những thay đổi như vậy có thể dẫn đến 

các mức spread đa dạng được áp dụng cho các thị trường bạn giao dịch. Nếu nguồn 

cung cấp thanh khoản bị thay đổi, chúng tôi sẽ không có yêu cầu thông báo cho bạn 
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hoặc đưa ra cảnh báo trước về sự thay đổi. Chúng tôi sẽ không bắt buộc phải thay 

đổi nguồn cấp thanh khoản và có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác được cho 

phép theo Điều khoản và Điều kiện của khách hàng tiêu chuẩn. 


