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Một số từ trong các Điều khoản này có ý nghĩa đặc biệt: 

IB có nghĩa là Nhà môi giới Giới thiệu. 

Chương trình có nghĩa là Chương trình Nhà giao dịch năng động này. 

Điều khoản có nghĩa là những Điều khoản và Điều kiện này. 

Chúng tôi có nghĩa là doanh nghiệp Pepperstone mà bạn giao dịch cùng – là Pepperstone 

Group Limited (ABN 12 147 055 703) hoặc Pepperstone Limited (Mã số công ty tại Vương quốc 

Anh 08965105). 

Nhận chiết khấu: 

• Bạn có đủ điều kiện để nhận chiết khấu từ chúng tôi với tư cách là thành viên của Chương 

trình. 

• Mức chiết khấu mà bạn sẽ nhận được tùy thuộc vào số lot FX tiêu chuẩn mà bạn đã giao 

dịch trong tháng trước (hoặc tháng hiện tại nếu cao hơn).  

• Chúng tôi sẽ đồng ý số tiền chiết khấu ban đầu của bạn và khối lượng giao dịch bạn cần 

tham gia mỗi tháng để tiếp tục nhận số tiền đó sau khi chúng tôi xác nhận tư cách thành viên 

Chương trình của bạn. 

• Yêu cầu tối thiểu ở cấp cơ bản của Chương trình là 200 lot FX giao dịch mỗi tháng. Nếu bạn 

đáp ứng các yêu cầu ở cấp cơ bản của chúng tôi, bạn sẽ được chiết khấu 15% hoa hồng cơ 

bản trên mỗi lot FX giao dịch. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chiết khấu cho tất cả các loại 

tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch tại đây.  

• Chúng tôi sẽ xem xét hoạt động giao dịch và tính đủ điều kiện tham gia Chương trình mỗi 

tháng. Nếu bạn luôn vượt quá khối lượng giao dịch mà chúng tôi đã đặt ra (ví dụ: hơn 200 lot 

FX mỗi tháng nếu bạn là thành viên của Chương trình ở cấp cơ bản), bạn có thể được tăng 

mức chiết khấu. Nếu bạn muốn được xem xét nhận được mức chiết khấu cao hơn sớm hơn, 

vui lòng cho chúng tôi biết tại premium@pepperstone.com. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi kết quả 

về yêu cầu của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.  

• Chúng tôi sẽ trả các quyền lợi chiết khấu: 

o hàng ngày vào tài khoản giao dịch Pepperstone của bạn, cho bất kỳ giao dịch đủ 

điều kiện nào đã đóng vào ngày hôm trước và 

o bằng loại tiền tệ giống như tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của bạn. 

 

Hoạt động giao dịch đủ điều kiện: 
• Chúng tôi chỉ trả tiền chiết khấu cho hoạt động giao dịch trên tài khoản Razor: 

o liên quan đến các công cụ sau: FX majors, FX minors, FX crosses và FX exotics; 

o không liên kết với một IB và 

o cho các giao dịch được thực hiện từ ngày sau khi bạn đăng ký thành công với tư 

cách là thành viên của Chương trình (chúng tôi không trả tiền chiết khấu cho hoạt 

động giao dịch trong quá khứ). 

• Nếu bạn không có tài khoản Razor, tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu một tài khoản 

trong khu vực khách hàng an toàn của bạn. 

• Một danh sách đầy đủ các biểu tượng trong mỗi danh mục đủ điều kiện có trên trang web 

của chúng tôi.  

• Nếu tài khoản của bạn được liên kết với một IB và bạn nghĩ rằng bạn đủ điều kiện hưởng 

ngoại lệ, vui lòng gửi email đến IB@pepperstone.com. 

• Sau đó, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email để cho bạn biết khi nào chúng tôi xét duyệt tư 

cách thành viên Chương trình của bạn 

 

Duy trì Tính đủ điều kiện: 

• Để tiếp tục nhận được chiết khấu, bạn cần duy trì khối lượng (lot) FX trung bình được yêu 

cầu mà chúng tôi đã đặt ra cho bạn trong khoảng thời gian ba tháng hoặc tương đương với 

khối lượng tổng của tất cả các công cụ, bao gồm cả CFD.  

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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• Nếu bạn không duy trì hoạt động cần thiết, chúng tôi sẽ thực hiện một trong những điều sau 

vào đầu tháng tiếp theo: 

o hạ cấp bạn xuống mức đủ điều kiện chiết khấu ở cấp cơ bản của chúng tôi nếu mức 

đủ điều kiện chiết khấu mà chúng tôi đã đồng ý trước đó với bạn cao hơn mức này 

hoặc  

o loại bạn khỏi Chương trình nếu đã được duyệt mức đủ điều kiện chiết khấu của 

chúng tôi. 

• Chúng tôi sẽ gửi email để cho bạn biết một trong các tình huống trên có áp dụng với bạn hay 

không. 

Ví dụ 1:  

Alex tham gia Chương trình với mức chiết khấu cấp cơ bản được đề cập ở trên. Để tiếp tục 

nhận được chiết khấu 15% hoa hồng cho mỗi lot, Alex cần duy trì tối thiểu 200 lot FX mỗi 

tháng (hoặc khối lượng tổng tương đương, khoảng 20 triệu đô la). 

Alex chỉ giao dịch 100 lot FX vào tháng 6 năm 2018 sau khi đi nghỉ, có nghĩa là anh ấy đã 

không đáp ứng yêu cầu hàng tháng cho tính đủ điều kiện chiết khấu ở cấp cơ bản của chúng 

tôi. Alex vẫn có thể duy trì trung bình 200 lot FX trong thời gian ba tháng bằng cách giao dịch 

300 lot FX vào tháng 7 và tháng 8 để tránh bị loại khỏi Chương trình. 

Ví dụ 2: 

Alex giao dịch 100 lot FX vào tháng 6 năm 2018. Alex cũng giao dịch 45 0lot US30 CFD vào 

tháng 6 năm 2018. Alex không kiếm được chiết khấu trên các lot CFD mà anh giao dịch, 

nhưng điều này làm lại khối lượng trung bình của anh tăng lên giúp duy trì tư cách thành viên 

Chương trình. 

Ví dụ 3:  

Alex giao dịch 50 lot FX vào tháng 6 năm 2018, 10 lot FX vào tháng 7 năm 2018 và 0 lot FX 

vào tháng 8 năm 2018. Alex chỉ duy trì trung bình 20 lot FX trong khoảng thời gian ba tháng. 

Điều này có nghĩa là anh ấy sẽ bị loại khỏi Chương trình vào đầu tháng 9 năm 2018. 

Điều khoản chung: 

• Chúng tôi có quyền làm những việc sau đây, bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi: 

o thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình, bao gồm số tiền chiết 

khấu mà chúng tôi trả cho bạn và 

o loại bất cứ ai khỏi Chương trình vì bất kỳ lý do nào. 

• Bạn không nên xem xét bất cứ điều gì trong Chương trình hoặc các Điều khoản này như một 

đề xuất, đề nghị mua hoặc bán hoặc mời chào mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc công cụ 

tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào;  

Phiên bản 2 - tháng 1 năm 2019 
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