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1. MỤC ĐÍCH

(a) Theo thỏa thuận của khách hàng sau đây là giữa bạn và chúng tôi - Mitrade Holding Ltd (SN 343431, chứng chỉ số XXX) (‘Mitrade’). Trong 
thỏa thuận khách hàng, chúng tôi có thể tự xưng mình là ‘Mitrade’, ‘chúng tôi’, ‘đối với chúng tôi’, ‘tất cả chúng tôi’, hoặc ‘riêng chúng tôi’ 
nếu thích hợp. Tương tự, bạn có thể được gọi là ‘khách hàng’, ‘bạn’, ‘các bạn’, ‘tất cả các bạn’ hoặc ‘bản thân bạn’ nếu thích hợp.

(b) Chúng tôi được Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman (‘CIMA’) quy định theo luật điều chỉnh và chúng tôi là chủ sở hữu của toàn bộ 
giấy phép kinh doanh và đầu tư chứng khoán (‘Giấy phép SIB’) để hoạt động với tư cách là nhà môi giới hay đại lý, theo mục 6 (2) của luật 
kinh doanh đầu tư chứng khoán (sửa đổi năm 2020). Địa điểm kinh doanh chính của chúng tôi là quảng trường Buckingham, Đoạn thứ 2, 
tầng 2, đường 720 West Bay, thị trấn George, đảo Grand Cayman, quần đảo Cayman.

(c) Thỏa thuận với khách hàng sau đây sẽ thay thế mọi trao đổi trước đó hoặc hiện có giữa các bên, hoặc các điều khoản & điều kiện đã ban 
hành trước đó và sẽ áp dụng cho mọi thỏa thuận hiện có đang hoạt động giữa các bên. Bằng cách thực hiện hợp lệ đơn đăng ký tài khoản 
và thực hiện bất kỳ giao dịch nào với mitrade, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận khách hàng (được sửa đổi theo thời gian).

2. ĐỊNH NGHĨA

(1) Trong thỏa thuận khách hàng này trừ trường hợp có mục đích khác, các điều khoản sau được xác định theo luật hiện hành, được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định của pháp luật và các tài liệu được tiết lộ khác của Mitrade có nghĩa là:

‘Tài khoản’ hoặc ‘Tài khoản giao dịch’; nghĩa là tài khoản của bạn trong các sản phẩm tài chính do mitrade phát hành, được thiết lập theo 
thỏa thuận khách hàng này.

‘Tiếp quản tài khoản ‘có nghĩa là tình huống bên thứ ba đang giao dịch trên tài khoản của bạn và Mitrade đã không nhận được văn bản ủy 
quyền hợp lệ chỉ định Người được ủy quyền vào tài khoản của bạn theo điều khoản 13 (2);

‘Thỏa thuận’ có nghĩa là toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa Mitrade và khách hàng có bao gồm thỏa thuận dành cho khách hàng này, cùng 
điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn;

‘Chế độ AML / CTF’ nghĩa là luật về tài sản liên quan đến tội phạm (PoCL), ghi chú hướng dẫn của cơ quan quản lý tiền tệ quần đảo Cayman 
về phòng ngừa và phát hiện rửa tiền và tài trợ cho khủng bố ở quần đảo Cayman (ghi chú hướng dẫn) và quy định chống rửa tiền (các Quy 
định), luật phổ biến tài trợ (Cấm), (gọi chung là chế độ Cayman AML) và tất cả các quy định, quy tắc và công cụ được thực hiện theo chế độ, 
cập nhật, thay thế hoặc sửa đổi theo thời gian;

‘Đơn đăng ký’ có nghĩa là biểu mẫu có sẵn trên trang web của chúng tôi, mẫu đơn này phải được điền trực tuyến để mở tài khoản; ‘người 
được ủy quyền’ có nghĩa là người được ủy quyền ràng buộc bạn theo thỏa thuận khách hàng này;

‘Người được ủy quyền’ có nghĩa là một người được ủy quyền ràng buộc bạn theo Thỏa thuận khách hàng này;

‘Đơn vị tiền tệ cơ sở’ có nghĩa là đơn vị tiền tệ chính được sử dụng trong một tài khoản nhất định để hiển thị thông tin tài khoản như yêu cầu 
ký quỹ, số dư tài khoản và phí và lệ phí;

‘Ngày làm việc’ có nghĩa là ngày mà các ngân hàng thương mại ở quần đảo Cayman mở cửa hoạt động kinh doanh, trừ những ngày lễ và 
các ngày cuối tuần;

‘CFD’ là hợp đồng chênh lệch, là một sản phẩm phái sinh không niêm yết bao gồm một thỏa thuận mà theo đó một bên có quyền được 
thanh toán một khoản tiền (lợi nhuận) hoặc phải trả một khoản tiền (lỗ), do các biến động về giá hoặc giá trị của công cụ cơ bản hoặc bảo 
mật (mà không thực sự sở hữu công cụ cơ bản hoặc tài sản đó);

‘Khách hàng’ có nghĩa là bạn, đối tác hoặc đối tác tiềm năng của các hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD của Mitrade; ‘Thỏa thuận khách 
hàng’ có nghĩa là tài liệu này, tạo thành một phần trong thỏa thuận của Mitrade với bạn;
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‘Tiền của khách hàng’ có nghĩa là số tiền mà khách hàng của chúng tôi đã gửi vào chúng tôi và được chúng tôi nắm giữ theo luật điều chỉnh;

‘Đóng cửa kinh doanh’, hoặc ‘đóng kinh doanh’, có nghĩa là thời gian mà tại đó thị trường của sàn giao dịch, trên công cụ cơ bản đó mà CFD 
được trích dẫn, thường đóng cửa vào bất kỳ ngày làm việc nào;

‘Ngày đóng cửa’ có nghĩa là liên quan đến CFD ngày mà bạn phải chấp nhận giá đóng cửa của CFD hoặc ngày đóng được xem là đã xảy 
ra theo thỏa thuận khách hàng này;

‘Thông báo đóng cửa’ có nghĩa là liên quan đến CFD, thông báo được đưa ra bởi một bên cho bên kia để đóng bất kỳ CFD nào theo thỏa 
thuận khách hàng này;

‘Giá đóng cửa’ có nghĩa là liên quan đến CFD, giá được xác định bởi Mitrade tại thời điểm Mitrade nhận được thông báo đóng cửa; ‘Giá trị 
đóng cửa’ có nghĩa là liên quan đến CFD giá đóng cửa nhân với số lượng hợp đồng;

‘Tài sản đảm bảo’ có nghĩa là bất kỳ tài sản nào (bao gồm chứng khoán hoặc tài sản khác theo thỏa thuận trong các trường hợp đặc biệt) 
được bạn gửi bằng Mitrade;

‘Hợp đồng’ có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào dù bằng lời nói hay bằng văn bản, để mua hoặc bán sản phẩm tài chính, do bạn ký kết; ‘Giá trị 
hợp đồng’ là giá hợp đồng nhân với số lượng hợp đồng;

‘Số lượng hợp đồng’ có nghĩa là số lượng công cụ cơ bản mà CFD liên quan; ‘Luật Doanh nghiệp’ là luật kinh doanh (sửa đổi 2020)

‘Tiền tệ’ có nghĩa là một loại tiền tệ mà chúng tôi đề cử là có sẵn để làm cơ sở cho hợp đồng;

‘Xác nhận’ có nghĩa là email được gửi cho bạn từ Mitrade 1 đến 2 ngày làm việc sau khi giao dịch có các chi tiết nhận dạng của nhà phát 
hành sản phẩm và bạn, ngày giao dịch, mô tả giao dịch, số tiền phải trả và bất kỳ khoản thuế hoặc thuế tem nào áp dụng cho giao dịch;

‘Vốn chủ sở hữu’ có nghĩa là số tiền bạn sẽ để lại trong tài khoản của mình nếu tất cả các vị thế mở cửa. ‘Sự Kiện được xác định mặc định’ 
có nghĩa là trường hợp chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý:

(a) Bạn không đáp ứng yêu cầu đặt cọc hoặc ký quỹ hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khác khi đến hạn theo thỏa thuận khách 
hàng này;

(b) Bạn không thể liên lạc với Mitrade (và chưa thực hiện các thỏa thuận thay thế) trong thời gian do Mitrade chỉ định để Mitrade có được 
hướng dẫn (nếu cần);

(c) Bạn mất đi hoặc trở nên mất trí, hoặc quan hệ đối tác, quỹ tín thác hoặc công ty bị giải thể hoặc ngừng tồn tại vì bất kỳ lý do gì;

(d) Bạn đình chỉ thanh toán các khoản nợ của bạn, thực hiện bất kỳ thành phần với các chủ nợ của bạn, có một người nhận bổ nhiệm trên 
một số hoặc tất cả các tài sản của bạn, mất hoặc có bất kỳ thủ tục tố tụng chống lại bạn trong tình trạng phá sản hoặc nếu bạn không 
phải là một thể nhân, hãy thực hiện hoặc cho phép bất kỳ bước nào được thực hiện để bạn lên dây cót tinh thần (ngoại trừ kế hoạch 
sáp nhập hoặc tái cấu trúc được Mitrade phê duyệt trước bằng văn bản) hoặc bất cứ điều gì tương tự như các sự kiện này sẽ xảy ra 
với bạn ở bất cứ đâu trên thế giới;

(e) Bạn không tuân thủ đầy đủ và kịp thời bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bằng cách khác hoặc 
nếu bất kỳ tuyên bố hoặc thông tin nào do bạn cung cấp hoặc trở nên không chính xác hoặc gây hiểu lầm về bất kỳ khía cạnh vật 
chất nào;

(f) Bất kỳ bảo lãnh, bồi thường hoặc bảo đảm cho các nghĩa vụ của bạn bị thu hồi hoặc trở nên khiếm khuyết, không đủ hoặc không thể 
thực thi toàn bộ hoặc một phần;

(g) Bất kỳ bảo đảm nào được tạo ra bởi bất kỳ khoản thế chấp hoặc phí nào ràng buộc tài sản của bạn trở nên khiếm khuyết, không đủ 
hoặc không thể thực thi toàn bộ hoặc một phần;

(h) Nếu sau khi tiến hành thông qua các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ của Mitrade, bạn nộp đơn khiếu nại chính thức chống lại 
Mitrade với bất kỳ cơ quan giải quyết tranh chấp bên ngoài nào;

(i) Thỏa thuận khách hàng này đã bị chấm dứt;

(j) Nó trở thành hoặc có thể trở thành bất hợp pháp cho Mitrade để duy trì hoặc có hiệu lực cho tất cả hoặc bất kỳ nghĩa vụ theo thỏa 
thuận khách hàng này hoặc bằng cách khác để tiếp tục kinh doanh của mình hoặc nếu Mitrade hoặc bạn được yêu cầu không thực 
hiện hoặc đóng một giao dịch (hoặc bất kỳ phần nào của chúng) bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc quy định nào cho dù yêu cầu đó 
có ràng buộc về mặt pháp lý hay không; hoặc

(k) Mitrade theo quyết định riêng và có cân nhắc của mình, xem xét một tình trạng cụ thể để yêu cầu thực hiện các quyền của mình trong 
trường hợp vỡ nợ;
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‘Sản phẩm tài chính’ bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch do Mitrade phát hành;

“Luật điều chỉnh” là luật doanh nghiệp (sửa đổi năm 2020), luật kinh doanh đầu tư chứng khoán (sửa đổi 2020) được sửa đổi theo từng thời 
điểm và các quy định được thực hiện theo luật và tất cả các luật dịch vụ tài chính hiện hành cũng như hướng dẫn quy định của CIMA;

‘Ký quỹ ban đầu’ có nghĩa là một số tiền cần thiết mà bạn gửi vào Mitrade để mở một vị thế. Số tiền này được cập nhật theo thời gian thực 
dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản;

‘Bên mua’ có nghĩa là bên được xác định là đã mua công cụ cơ bản với quan điểm rằng giá của công cụ cơ bản sẽ tăng;

‘Ký quỹ duy trì’ có nghĩa là mức dưới mà Mitrade có quyền quyết định đóng các vị thế mà không cần thông báo thêm, bất kể có bất kỳ Lệnh 
ký quỹ nào đã được thực hiện hay không;

‘Ký quỹ’ có nghĩa là Ký quỹ ban đầu hoặc Ký quỹ duy trì hoặc cả hai;

‘Lệnh gọi ký quỹ’ có nghĩa là cuộc gọi thường được thực hiện đối với bạn như một cảnh báo thông qua nền tảng Mitrade, bạn hạn chế mở 
thêm các địa chỉ liên lạc và cho phép Mitrade thực hiện vai trò của bạn mà không cần thông báo thêm trừ khi và cho đến khi bạn mang vốn 
chủ sở hữu của mình trở lại trên 100% tổng số tiền ký quỹ ban đầu được trả trên tài khoản;

‘Hợp đồng ngoại hối ký quỹ’ có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, theo đó bạn có thể kiếm lợi nhuận hoặc chịu lỗ phát sinh do biến 
động giá ngoại tệ;

‘Tỷ lệ phần trăm ký quỹ’ có nghĩa là tỷ lệ phần trăm của ký quỹ ban đầu áp dụng cho hợp đồng của bạn;

‘Yêu cầu ký quỹ’ có nghĩa là số tiền mà bạn phải trả cho chúng tôi và gửi tiền với chúng tôi để tham gia vào một giao dịch và duy trì một vị 
thế mở;

‘Quy tắc hoạt động’ có nghĩa là các quy tắc, quy định, phong tục và thực tiễn theo thời gian của bất kỳ trao đổi, giải phóng mặt bằng nhà 
hoặc tổ chức khác hoặc thị trường tham gia vào việc thực hiện hoặc giải quyết bất kỳ giao dịch sản phẩm tài chính hoặc hợp đồng;

‘Nền tảng’, ‘nền tảng Mitrade’ và ‘nền tảng giao dịch’ đều có nghĩa là nền tảng giao dịch điện tử do Mitrade cung cấp thông qua đó khách 
hàng có thể giao dịch các sản phẩm của Mitrade;

‘Sàn giao dịch thích hợp’ có nghĩa là, liên quan đến giao dịch CFD, thị trường tài chính mà trên đó chứng khoán tham chiếu tạo thành chủ 
đề của CFD được trích dẫn và có thể được giao dịch. Nếu chứng khoán tham chiếu được trích dẫn trên nhiều thị trường tài chính, Mitrade 
sẽ tư vấn cho bạn về sàn giao dịch có liên quan cho các mục đích của CFD, tại thời điểm CFD được nhập vào;

‘Bên bán’ có nghĩa là bên được xác định là đã bán công cụ cơ bản một cách khái niệm với quan điểm về giá của công cụ cơ bản giảm;

‘Chính sách giao dịch cá nhân của nhân viên’ đề cập đến chính sách của Mitrade về giao dịch cá nhân của nhân viên, được sửa đổi theo 
thời gian;

‘Cắt lỗ’ nghĩa là lệnh đóng hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD ở một mức giá cụ thể để hạn chế thua lỗ; 

‘Chốt lời’ có nghĩa là một loại lệnh giới hạn xác định giá chính xác để đóng một vị thế mở cho lợi nhuận; 

‘Hoạt động trái phép’ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

(a) Các vị thế mở hoặc đóng dựa trực tiếp, gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ vào tư vấn tài chính thực tế hoặc tiềm năng, khuyến nghị, 
báo cáo hoặc bình luận từ một bên thứ ba không có giấy phép và trái phép (điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền tìm kiếm tư 
vấn tài chính độc lập của bạn);

(b) Giao dịch nội gián;

(c) Thao túng thị trường cơ bản;

(d) Các tình huống tiếp quản tài khoản;

(e) Cố gắng và các trường hợp, che giấu hoặc tạo nghi ngờ hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi về vị thế mà từ đó các đơn đặt hàng đang 
được ban hành;

(f) Cố gắng che giấu hoặc tạo nghi ngờ hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi về thiết bị mà từ đó các đơn đặt hàng được phát hành;.

(g) Cố gắng che giấu hoặc tạo nghi ngờ hoặc gây hiểu lầm cho chúng tôi về nơi cư trú thuế của chủ tài khoản;
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(h) Giao dịch từ máy chủ ảo (VPS) hoặc máy ảo (VM);.

(i) Giao dịch qua mạng ảo (VPN);

(j) Giao dịch trên tài khoản của ai đó hoặc một cái gì đó (cho dù họ có phải là pháp nhân) không phải là chủ tài khoản cá nhân của cá 
nhân;

(k) Sử dụng trình duyệt TOR hoặc các dịch vụ tương tự;

(l) Sử dụng trình duyệt TOR hoặc các dịch vụ tương tự;.

(m) Cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng chênh lệch giá, độ trễ giá hoặc quá tải hệ thống;

(n) Giao dịch trên nhiều tài khoản từ một địa chỉ IP;

(o) Giao dịch trên nhiều tài khoản từ một thiết bị duy nhất;

(p) Việc sử dụng bất kỳ phương pháp luận, chiến lược, kế hoạch, thiết bị nào có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng quản lý rủi ro hiệu quả 
của Mitrade hoặc khả năng tuân thủ các nghĩa vụ dịch vụ tài chính của mình;

(q) Các giao dịch bất thường như mở rộng quy mô hoặc các mô hình giao dịch liên quan đến những gì Mitrade coi là những thay đổi đột 
ngột và đáng kể về khối lượng giao dịch;

Mà không giới hạn quyền của Mitrade trong việc xem xét ý định của khách hàng nếu họ cho là phù hợp, không cần phải có bằng chứng về 
ý định trong việc xác định rằng một hoạt động trái phép đã xảy ra;

‘Công cụ cơ bản’ có nghĩa là công cụ mà chúng tôi liệt kê là tham chiếu mà trên đó hợp đồng FX ký quỹ và giá CFD của chúng tôi được dựa 
trên. Công cụ cơ bản có thể là chỉ số, hàng hóa, tiền tệ, tiền điện tử, cổ phiếu hoặc công cụ hoặc tài sản khác hoặc yếu tố tham chiếu đến  
giá trị của một sản phẩm tài chính được xác định;

‘Giá công cụ cơ bản’ có nghĩa là liên quan đến hợp đồng CFD hoặc ký quỹ FX, giá hiện tại của công cụ cơ bản được xác định bởi Mitrade.

3. GIẢI THÍCH

(1) Các tiêu đề chỉ để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng và giải thích thỏa thuận khách hàng này.

(2) Số ít bao gồm số nhiều và ngược lại.

(3) Tham chiếu đến từng người, cá nhân hoặc ‘bạn’ bao gồm các cơ quan công ty, hiệp hội chưa hợp nhất, quan hệ đối tác và cá nhân.

(4) Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa thỏa thuận khách hàng này và bất kỳ chi tiết sản phẩm, lịch trình hoặc tài liệu phụ trợ nào 
được đề cập trong thỏa thuận khách hàng này, thứ tự ưu tiên cho mục đích xây dựng sẽ là:

(a) Thỏa thuận khách hàng này;

(b) Chi tiết sản phẩm (có sẵn trên trang web của chúng tôi và trên nền tảng giao dịch của chúng tôi;

(c) Bất kỳ tài liệu phụ trợ nào khác được đề cập trong thỏa thuận khách hàng này.

(5) Mọi tham chiếu trong thỏa thuận khách hàng này đối với bất kỳ luật, quy chế, quy định hoặc ban hành nào sẽ bao gồm các tham chiếu đến 
bất kỳ sửa đổi hoặc tái ban hành theo luật định nào hoặc bất kỳ quy định hay lệnh nào được thực hiện theo luật, đạo luật hoặc ban hành đó 
(hoặc theo sửa đổi hoặc tái ban hành đó).
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4. CÁC TRÌNH BÀY VÀ ĐẢM BẢO CỦA KHÁCH HÀNG

(1) Bạn trình bày và bảo đảm với Mitrade rằng:

(a) Bạn hiểu rằng thỏa thuận khách hàng này cấu thành một hợp đồng pháp lý, hợp lệ và ràng buộc;

(b) Tất cả các lệnh được đặt và tất cả các giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận khách hàng này là hợp pháp;

(c) Trong việc thực hiện và có hiệu lực đối với thỏa thuận khách hàng này, bạn không và sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của 
bất kỳ tài liệu hay hiệp ước nào mà bạn tham gia, hay bất cứ luật pháp hay phán quyết hay lệnh nào có liên quan đến bạn;

(d) Nơi bạn có nhiều hơn một người, rằng tất cả các quyết định được đưa ra và hướng dẫn được ban hành, theo thỏa thuận khách hàng 
này được thực hiện trên cơ sở được thông báo đầy đủ và đồng ý bởi tất cả các bên tham gia tài khoản;

(e) Bạn không phải là nhân viên cũng không phải là người thân của nhân viên của bất kỳ người tham gia trao đổi nào;

(f) Tất cả thông tin do bạn cung cấp cho Mitrade là, hoặc tại thời điểm nó được cung cấp sẽ, chính xác trong tất cả các khía cạnh vật chất 
và bạn sẽ không bỏ qua hoặc giữ lại bất kỳ thông tin nào sẽ làm cho thông tin đó không chính xác về bất kỳ khía cạnh vật chất nào;

(g) Bạn sẽ cung cấp cho Mitrade theo yêu cầu thông tin đó liên quan đến các vấn đề tài chính và kinh doanh và danh tính của bạn, vì 
Mitrade có thể yêu cầu một cách hợp lý;

(h) Bạn và Mitrade bị ràng buộc bởi luật hiện hành, luật điều chỉnh, quy tắc điều hành hiện hành, phong tục, tập quán và thực tiễn (được 
sửa đổi theo thời gian) của các sàn giao dịch và thanh toán bù trừ hiện hành nơi bất kỳ giao dịch nào diễn ra;

(i) Bạn sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để có được và liên lạc với Mitrade tất cả thông tin, và sẽ cung cấp hoặc nguyên nhân để được 
gửi đến Mitrade tất cả các tài liệu liên quan đến các giao dịch trong các sản phẩm tài chính được yêu cầu bởi bất kỳ người nào có 
quyền yêu cầu các tài liệu và thông tin đó và bạn cho phép Mitrade chuyển giao hoặc cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu đó cho 
bất kỳ người nào như vậy;

(j) Bạn không phải là mất khả năng thanh toán, và nếu bạn là một khách hàng doanh nghiệp, không có giải pháp đã được thông qua và 
không có đơn kiến nghị nào được trình bày hoặc đặt hàng được thực hiện cho quanh co của bạn lên hoặc thanh lý hoặc việc bổ nhiệm 
một người nhận hoặc một người nhận và quản lý hoặc một quản trị viên hoặc quan chức phá sản khác cho bạn hoặc bất kỳ tài sản 
của mình; và

(k) Mitrade dựa trên các tuyên bố và bảo đảm của bạn, những biện pháp có khả năng tồn tại sau khi ký kết thỏa thuận khách hàng này 
và được tái diễn với mỗi giao dịch sản phẩm tài chính.

5. KHẢ NĂNG THAM GIA VÀO THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG

(1) Bạn trình bày và bảo đảm với Mitrade rằng:

(a) Bạn được tổ chức hợp pháp và có mặt hợp lệ (hoặc, nếu một cá nhân, ở độ tuổi hợp pháp và không bị khuyết tật hoặc mất năng lực 
pháp lý), có toàn quyền và thẩm quyền để tham gia, và đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để cho phép bạn tham gia hợp pháp 
thỏa thuận khách hàng này và các giao dịch được dự tính bởi nó và thực hiện các nghĩa vụ của mình;

(b) Người thực hiện thỏa thuận khách hàng này có toàn quyền và thẩm quyền để thực hiện thỏa thuận thay mặt bạn và ràng buộc bạn và 
tổ chức (cho dù cá nhân, công ty, đối tác hay cách khác);
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6. LẬP TÀI KHOẢN

(1) Bạn phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến để đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ quyết định có chấp nhận đơn đăng ký của bạn theo 
quyết định riêng của chúng tôi hay không và sẽ thiết lập một tài khoản nhân danh bạn, người được đặt tên là chủ sở hữu tài khoản. Bạn 
đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi hoặc các đại lý thay mặt chúng tôi đưa ra yêu cầu xác minh cho nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh 
tính điện tử hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác và khi Mitrade có thể tham gia vào dịch vụ đó để hỗ trợ xác minh danh tính của bạn cho 
các mục đích củachế độ AML/CTF quần đảo Cayman hoặc các quy tắc và quy định liên quan. Bạn cũng đồng ý và chấp thuận việc tiết lộ 
Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích này bao gồm tên, địa chỉ cư trú, Số nhận dạng, Quốc tịch và ngày sinh của bạn. Nếu bạn không 
muốn Thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ cho nhà cung cấp bên thứ ba, bạn phải thông báo cho chúng tôi trước khi chúng tôi đưa ra yêu 
cầu xác minh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện thay thế để xác minh danh tính của bạn.

(2) Mitrade có thể áp đặt các yêu cầu về số dư ban đầu tối thiểu bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi.

(3) Mitrade có toàn quyền quyết định giảm hoặc từ bỏ số tiền ký quỹ tối thiểu, số dư tài khoản tối thiểu, phí (bao gồm cả phí trung thành hoặc 
phí cho các dịch vụ của bên thứ ba) hoặc phí giao dịch, đối với khách hàng cá nhân hoặc đối với các loại khách hàng, trong bất kỳ khoảng 
thời gian nào thời gian, có hoặc không có điều kiện, khi thông báo trước.

(4) Mitrade không chấp nhận tài sản từ bạn làm tài sản đảm bảo trừ khi đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ trong các trường hợp thỏa thuận đặc biệt. 
Bất kỳ tài sản đảm bảo nào do bạn chuyển cho Mitrade hoặc do Mitrade thay mặt bạn nắm giữ đều được cam kết như một biện pháp bảo 
đảm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà bạn có thể có đối với Mitrade. Bạn đảm bảo rằng tất cả tài sản đảm bảo đó đều thuộc sở hữu 
có lợi của bạn và đang và sẽ không phải chịu bất kỳ quyền thế chấp, phí, lãi suất bảo đảm và các rào cản khác. Nếu bạn không thực hiện 
bất kỳ nghĩa vụ nào theo thỏa thuận khách hàng này, Mitrade có quyền bán bất kỳ tài sản đảm bảo nào ngay lập tức mà không cần thông 
báo và bằng các phương tiện và mức giá mà Mitrade quyết định theo quyết định hợp lý của mình. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ tổn thất nào do việc bán hàng đó gây ra.

(5) Trong trường hợp bạn có nhiều hơn một người, tài khoản sẽ được thiết lập dưới cả hai tên của bạn với tư cách là người thuê nhà chung trừ 
khi bạn thông báo cụ thể khác (trong trường hợp đó nó sẽ được thiết lập dưới tên của bạn với tư cách là người thuê nhà chung). Trong mọi 
trường hợp, các bên tham gia vào tài khoản chung đó sẽ cùng nhau (cùng nhau) và một số (cá nhân) chịu trách nhiệm.

(6) Không ai ngoại trừ bạn quan tâm đến tài khoản của bạn với Mitrade được mở cho các mục đích của thỏa thuận khách hàng này.

(7) Trước khi phê duyệt tài khoản của bạn, bạn phải hoàn thành đánh giá sự phù hợp với sự hài lòng của Mitrade. Mặc dù vậy, Mitrade có toàn 
quyền từ chối thiết lập tài khoản cho bất kỳ người nào mà không cần phải biện minh cho quyết định đó cho người đó.

(8) Chúng tôi cũng đánh giá phân loại khách hàng của bạn theo thời gian. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí để được phân loại là một khách hàng 
chuyên nghiệp, chúng tôi có thể phân loại bạn như vậy, sau khi thông báo trước.

(9) Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn theo thời gian để tuân thủ chế độ AML/CTF của quần đảo Cayman. Bằng cách 
gửi mẫu đơn đăng ký, mở Tài khoản hoặc giao dịch với chúng tôi, bạn cam kết cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin và hỗ trợ mà chúng 
tôi có thể yêu cầu tuân thủ chế độ AML/CTF của Quần đảo Cayman.

(10) Chúng tôi có thể chuyển thông tin thu thập được từ bạn và liên quan đến các giao dịch theo yêu cầu của chế độ AML/CTF thuộc quần đảo 
Cayman hoặc các luật và quy định hiện hành khác và chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã làm như vậy. 
Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hoạt động kiểm tra chống rửa tiền nào như vậy và các hoạt động kiểm tra khác liên quan đến bạn (bao 
gồm xử phạt và danh sách quốc gia) mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp và chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào liên 
quan mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

(11) Bạn cũng đảm bảo rằng:

(a) Bạn không biết và không có lý do gì để nghi ngờ rằng:

(i) Số tiền thu được từ khoản đầu tư của bạn sẽ được sử dụng để tài trợ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc các hoạt động 
bất hợp pháp khác, cho dù bị cấm theo luật của quần đảo Cayman, luật hoặc công ước quốc tế, hoặc theo thỏa thuận; hoặc

(ii) Số tiền thu được từ khoản đầu tư của bạn sẽ được sử dụng để tài trợ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
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(12) Các số liệu sau trên tài khoản của bạn được tính toán theo thời gian thực và được trình bày chi tiết như sau:

Số dư: (không bao gồm P&L chưa thực hiện của các vị thế mở hiện tại)

= Tiền gửi - Rút tiền + Tổng P&L thực tế của các vị thế đã đóng (nhưng có không bao gồm P&L chưa thực hiện trên các vị thế mở)

Số dư khả dụng: (có nghĩa là số tiền có sẵn để sử dụng cho các vị thế mới hoặc để rút)

= Số dư + Tổng P&L chưa thực hiện trên các vị thế mở + tỷ lệ cấp vốn qua đêm hàng ngày cho tất cả các vị thế mở áp dụng x số ngày – Tổng 
số tiền ký quỹ  ban đầu

P&L ròng: (có nghĩa là lãi và lỗ cho tất cả các vị thế mở)

= tổng của (P&L + tỷ lệ tài trợ qua đêm hàng ngày x số ngày)

Vốn chủ sở hữu: (có nghĩa là giá trị tài khoản vãng lai khi tất cả các vị thế được thanh lý)

= Số dư + P&L ròng

‘Số dư khả dụng’, ‘P&L ròng’ và ‘vốn chủ sở hữu’ của bạn liên tục được tính toán phù hợp với biến động thị trường. Nếu ‘vốn chủ sở hữu’ 
giảm xuống dưới tổng số yêu cầu ký quỹ ban đầu, bạn sẽ nhận được cảnh báo khi bạn đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình và các 
vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý. Nếu ‘vốn chủ sở hữu’ chạm hoặc thấp hơn tổng số yêu cầu ký quỹ duy trì, các vị thế của bạn có nguy 
cơ bị thanh lý ngay lập tức.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản của mình luôn được cấp đủ tiền, đặc biệt là trong những thời kỳ biến động.

(13) Quy đổi tiền tệ

Nếu bất kỳ vị thế nào của bạn được tính bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng cơ sở trong tài khoản của bạn, P&L chưa thực hiện sẽ liên tục 
được định giá bằng đồng cơ sở của bạn dựa trên tỷ giá hối đoái Mitrade hiện hành. Sau đó, bảng sao kê của bạn cũng sẽ định giá tất cả 
các vị thế của bạn bằng đồng cơ sở của bạn.

7. TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

(1) Chúng tôi gửi bất kỳ khoản tiền nào do bạn thanh toán vào tài khoản ủy thác của chúng tôi, đây là tài khoản hoạt động tách biệt với tài 
khoản quỹ nhà riêng của chúng tôi.

(2) Tất cả số tiền do bạn hoặc người đại diện cho bạn thanh toán cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận thay mặt bạn sẽ được chúng tôi giữ trong 
một hoặc nhiều tài khoản ủy thác riêng biệt với một ngân hàng được chấp thuận. Việc tách biệt tiền của bạn như vậy không bảo vệ tiền của 
bạn khỏi rủi ro mất mát phát sinh do Mitrade không có khả năng trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền còn nợ cho bạn. Những khoản tiền 
này không phải là một khoản cho vay đối với chúng tôi và được chúng tôi tin tưởng. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng các tài khoản cá nhân 
của khách hàng của chúng tôi không được tách biệt với nhau trong các tài khoản ủy thác riêng biệt do chúng tôi điều hành và tiền của bạn 
có thể được trộn chung với tiền của các khách hàng khác của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất khả năng thanh 
toán hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ ngân hàng nào nắm giữ tài khoản ủy thác. Hơn nữa, bạn hiểu những rủi ro có thể 
xảy ra của việc này như được giải thích trong thông báo công bố rủi ro mà bạn đã nhận được hoặc tải xuống.

(3) Chúng tôi có thể thay mặt bạn giữ Tiền của Khách hàng trong tài khoản tại một ngân hàng được chấp thuận hoặc bên thứ ba được phép 
tuân theo các quy tắc về Tiền của Khách hàng trên Đảo Cayman có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài Đảo Cayman. Tiền của Khách 
hàng được giữ tại bên thứ ba được phép dùng cho mục đích giao dịch CFD hoặc FX của bạn với Mitrade. Bất kỳ tài khoản nào như vậy sẽ 
được tách biệt khỏi bất kỳ tài khoản nào mà tiền hoặc tài sản của chính chúng ta được giữ với ngân hàng hoặc bên thứ ba và có thể phải 
tuân theo các quyền bù trừ của ngân hàng hoặc bên thứ ba. Chế độ pháp lý và quy định áp dụng cho bất kỳ ngân hàng nào hoặc bên thứ 
ba nằm ngoài Đảo Cayman có thể khác với Chế độ của Đảo Cayman. Bạn nên cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên pháp lý độc lập nếu bạn 
lo lắng về hệ quả của việc giữ tiền tại một ngân hàng được chấp thuận hoặc bên thứ ba có thể ở bên trong hoặc bên ngoài Đảo Cayman.
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(4) Trừ khi được thông báo rõ ràng, chúng tôi sẽ coi bạn là khách hàng tiêu chuẩn (bán lẻ). Chúng tôi bảo lưu quyền xem xét tài khoản của bạn 
và phân loại lại bạn thành một phân loại khách hàng khác (ví dụ: khách hàng chuyên nghiệp) theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ không sử dụng tiền của khách hàng để ký quỹ, đảm bảo, bảo mật, chuyển nhượng, điều chỉnh hoặc giải quyết các giao dịch trong 
các sản phẩm phái sinh của chúng tôi hoặc thay mặt cho những người khác ngoài bạn.

(5) Tiền của khách hàng của bạn chỉ có thể được rút từ tài khoản ủy thác riêng của khách hàng trong các trường hợp sau:

(a) Khi bạn có quyền nhận tiền và đã gửi yêu cầu hợp lệ bằng văn bản để rút tiền đã được chúng tôi chấp nhận;

(b) Khi một khoản phí hoặc lệ phí hoặc lãi suất đã tích lũy trong tài khoản của bạn với chúng tôi;

(c) Nếu luật pháp yêu cầu hoặc tuân theo Quy tắc hoạt động của thị trường được cấp phép; và

(d) Nơi bạn đã tích lũy khoản lỗ giao dịch đã thực hiện trên tài khoản của mình.

Trường hợp rút tiền đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Mitrade, chúng tôi có quyền rút số tiền đó bất kỳ lúc nào, theo quyết định 
riêng của chúng tôi.

(6) Các vị thế được đánh dấu trên thị trường với các khoản thanh toán được thanh toán hàng ngày để tính đến các biến động của thị trường. 
Điều này có nghĩa là lợi nhuận thuần chưa thực hiện và thực hiện tích lũy cho khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản ủy thác của khách 
hàng vào cuối mỗi ngày làm việc. Bạn cũng ủy quyền và đồng ý với khoản lỗ ròng tổng hợp chưa thực hiện và nhận ra của khách hàng sẽ 
được Mitrade chuyển ra khỏi tài khoản ủy thác của khách hàng. Mitrade có quyền rút tiền mà nó được hưởng từ tài khoản ủy thác của khách 
hàng khi rảnh rỗi.

(7) Chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, đối chiếu và báo cáo khác nhau liên quan đến tất cả số tiền của khách hàng 
được giữ trong tài khoản ngân hàng ủy thác tiền của khách hàng. Theo các quy tắc này, chúng tôi phải:

(a) Lưu giữ hồ sơ về số tiền của khách hàng lẻ và khách hàng tinh vi đã nhận và lưu giữ hồ sơ đó trong 7 năm;

(b) Thực hiện đối chiếu hàng ngày và hàng tháng số tiền của khách hàng bán lẻ và tinh vi trên tài khoản của chúng tôi với số tiền thực tế 
của khách hàng bán lẻ và tinh vi được giữ trong quỹ ủy thác tiền của khách hàng;

(c) Thông báo cho CIMA nếu chúng tôi xác định có vi phạm đối với việc phân tách tiền của khách hàng hoặc nếu sự khác biệt được xác 
định qua việc đối chiếu;

(d) Thiết lập, thực hiện và duy trì các chính sách và thủ tục

(8) Sau khi rút khỏi tài khoản ủy thác tiền của khách hàng, các khoản tiền theo đó sẽ được coi là tài sản hợp pháp và có lợi của Mitrade, tùy 
thuộc vào nghĩa vụ của Mitrade để chuyển lại tương đương cho khách hàng theo các quyền của họ theo thỏa thuận khách hàng này.

(9) Mặc dù chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng về việc phân biệt tiền của khách hàng, bảo vệ và xử lý tiền của khách hàng, một số chức 
năng nhất định không liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính được xử lý bởi công ty liên kết của chúng tôi (ví dụ: Mitrade Global Pty 
Ltd, Mitrade Services Ltd) hoặc công ty mẹ của chúng tôi (Mitrade Group Pte Ltd) ở một số khu vực pháp lý nhất định. Các dịch vụ này bao  
gồm xử lý thanh toán.

8. NHIỀU TÀI KHOẢN

(1) Bạn có thể mở nhiều tài khoản bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau bằng cách sử dụng các chi tiết địa chỉ email khác nhau. Hoạt động của 
nhiều tài khoản có thể có nghĩa là bạn phải chịu thêm chi phí (ví dụ: phí không hoạt động).

(2) Bạn có thể mở các vị thế khác nhau trong cùng một loại tiền tệ chéo (ví dụ) trên cùng một tài khoản. Các vị thế như vậy sẽ không hủy bỏ 
(đóng) lẫn nhau. Bạn được đặc biệt lưu ý rằng trừ khi được đóng theo cách thủ công, tất cả các vị thế như vậy có thể được luân chuyển liên 
tục và do đó tất cả đều phải chịu chi phí cho việc chuyển nhượng đó.
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(3) Việc giữ các vị thế đối diện mở trên các tài khoản khác nhau sẽ dẫn đến việc cả hai vị thế liên tục được chuyển (và do đó liên tục bị tính phí 
cấp vốn qua đêm áp dụng) cho đến khi đóng theo cách thủ công.

(4) Nếu bạn đã mở nhiều tài khoản, ký quỹ hoặc tài sản đảm bảo được ký quỹ trên một tài khoản sẽ không tự động được coi là bảo hiểm ký 
quỹ trên (các) tài khoản khác. Do đó, bạn có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ và số tiền đã đóng trên một tài khoản mặc dù có sẵn tài sản 
đảm bảo bổ sung trên các tài khoản khác. Bạn có trách nhiệm duy nhất là quản lý ký quỹ hoặc tài sản đảm bảo sẵn có của mình để đáp ứng 
các nghĩa vụ ký quỹ của bạn.

(5) Tuy nhiên, nếu bạn đã gửi tiền hoặc tài sản đảm bảo vào một tài khoản, mitrade có thể (nhưng không tạo ra nghĩa vụ phải làm như vậy), 
chuyển tiền hoặc tài sản đảm bảo từ tài khoản này sang tài khoản khác, ngay cả khi việc chuyển tiền đó sẽ yêu cầu đóng giao dịch ký quỹ 
trên tài khoản mà từ đó việc chuyển tiền diễn ra.

(6) Khi bạn đã mở nhiều tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ coi các tài khoản của bạn là hoàn toàn riêng biệt trừ khi được quy định rõ ràng 
trong các điều khoản này. Bất kỳ số tiền nào liên quan đến tín dụng của bạn trên một tài khoản, ngoại trừ trường hợp chúng tôi thực hiện 
các quyền của mình theo thỏa thuận khách hàng này, sẽ không xóa bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của bạn đối với tài khoản khác.

(7) Khi bạn yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi có thể, theo quyết định cân nhắc của mình, đồng ý coi các tài khoản của bạn là một tài khoản. 
Trong trường hợp này, tất cả các tham chiếu đến tài khoản của bạn trong thỏa thuận khách hàng này được coi là tài khoản tổng hợp của 
bạn. Yêu cầu như vậy, nếu được chúng tôi đồng ý, sẽ có hiệu lực vào ngày chúng tôi thông báo cho bạn, tức là không quá 7 ngày kể từ ngày 
chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.

9. TIẾT LỘ RỦI RO

(1) Bạn trình bày và bảo đảm với Mitrade rằng:

(a) Bạn đã nhận được, đọc, hiểu và chấp nhận các tiết lộ rủi ro được cung cấp ở đây liên quan đến sản phẩm tài chính được giao dịch và 
chứa trong tài liệu này;

(b) Bạn đã nhận, đọc và hiểu tuyên bố tiết lộ rủi ro; ...

(c) Bạn thừa nhận, nhận ra và hiểu rằng giao dịch và đầu tư vào sản phẩm tài chính của chúng tôi mang tính đầu cơ, có thể liên quan đến 
mức độ rủi ro cực đoan và tổn thất đáng kể, và chỉ phù hợp với những người có thể chịu rủi ro mất mát vượt quá khoản tiền gửi ký quỹ 
của họ;

(d) Bạn đã đọc thỏa thuận khách hàng này và hiểu rằng Mitrade chỉ cung cấp lời khuyên chung, và bạn đã xem xét các mục tiêu và tình 
hình tài chính của mình và đã nhận được lời khuyên độc lập thích hợp trước khi tham gia thỏa thuận khách hàng này và đã hình thành 
ý kiến rằng giao dịch sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu và mục đích của bạn;

(e) Bạn đã thực hiện lời khuyên chuyên nghiệp độc lập mà bạn cho là cần thiết trước khi thực hiện Thỏa thuận Khách hàng này;

(f) Bạn sẵn sàng và có khả năng, về tài chính và bằng cách khác, chịu được rủi ro giao dịch trong các khoản đầu tư rủi ro cao; và

(g) Bạn thừa nhận rằng cả Mitrade và bất kỳ tổ chức liên kết nào đều không đảm bảo việc thực hiện bất kỳ sản phẩm hoặc tài khoản tài 
chính nào cũng như bất kỳ sản phẩm hoặc tài khoản tài chính nào sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận cụ thể.
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10. LỜI CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

(1) Bạn xác nhận với Mitrade rằng:

(a) Mitrade sử dụng các dịch vụ thực hiện và thanh toán của một bên thứ ba được cấp phép thích hợp để tránh sự ảnh hưởng đối với vị 
thế của bạn;

(b) Hợp đồng mở sẽ được mở vô thời hạn cho đến ngày đóng;

(c) Mitrade có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết theo quyết định cân nhắc của mình để đảm bảo tuân thủ 
quy tắc điều hành và tất cả các luật và quyết định quy định hiện hành khác;

(d) Mitrade sẽ đóng vai trò là bên giao dịch chính đối với các sản phẩm tài chính do mitrade giao dịch bất kể mitrade có hành động theo 
hướng dẫn của khách hàng hay không;

(e) Bạn đã được thông báo cụ thể rằng Mitrade đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường tham gia vào cả việc giao dịch và định giá sản phẩm 
tài chính của chính mình, điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn;

(f) Tuân theo các yêu cầu pháp lý hay quy định hiện hành và chính sách giao dịch cá nhân của nhân viên, bạn đồng ý và thừa nhận rằng 
các giám đốc, nhân viên và cộng sự của mitrade có lẻ và có thể giao dịch trên tài khoản của chính họ;

(g) Bạn không có quyền, cho dù bằng cách thế quyền hay cách khác, chống lại bất kỳ đại lý, đại diện, đối tác, cộng sự, viên chức nào, v.v. 
của Mitrade;

(h) Trong quá trình phòng ngừa rủi ro đối với các giao dịch của khách hàng, bất kỳ lợi ích hoặc quyền nào mà Mitrade thu được đối với 
đối tác phòng hộ của nó là cá nhân đối với Mitrade và lợi ích hoặc quyền đó sẽ không chuyển cho bạn;

(i) Thông báo do nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của Mitrade đưa ra nêu rõ số tiền đến hạn và bạn phải thanh toán sẽ được coi là 
bằng chứng cuối cùng nếu không có lỗi rõ ràng;

(j) Tất cả các tính toán do Mitrade thực hiện theo thỏa thuận khách hàng này sẽ ràng buộc với bạn trong trường hợp không có lỗi kê khai; 
và

(k) Mitrade có thể tùy ý tăng yêu cầu ký quỹ, định giá lại vị thế, thay đổi mức chênh lệch, đóng bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch ký quỹ mở 
của bạn hoặc tạm dừng hoặc sửa đổi việc áp dụng tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào bao gồm nhưng không giới hạn, thay đổi lần 
cuối cùng để giao dịch một giao dịch ký quỹ cụ thể.

11. ĐẠI DIỆN, SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA MITRADE

(1) Mitrade cố gắng hoạt động một cách trung thực và thực hiện cẩn thận và siêng năng.

(2) Mitrade cam kết sẽ không sử dụng sai thông tin của khách hàng.

(3) Mitrade sẽ sử dụng những nỗ lực thích hợp để thực hiện hoặc sắp xếp việc thực hiện chỉ dẫn cho bạn.

(4) Mitrade sẽ thu xếp việc thực hiện và thanh toán bù trừ cho các giao dịch trong Sản phẩm tài chính được xác định ở đây và các dịch vụ được 
ủy quyền khác theo thỏa thuận với bạn vào từng thời điểm.

(5) Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác, Mitrade sẽ chỉ cung cấp dịch vụ trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của bạn và sẽ không đưa ra lời 
khuyên cho bạn về giá trị của giao dịch. Mitrade không được phép cung cấp các dịch vụ tài khoản tùy ý được quản lý. Theo đây, bạn bị ngăn 
cấm coi bất kỳ nhận xét nào của đại diện Mitrade về thị trường, giao dịch hoặc dự báo là lời khuyên cá nhân.
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(6) Bất kỳ thông tin giao dịch hoặc thông tin thị trường hoặc nghiên cứu nào do Mitrade cung cấp cho bạn chỉ được cung cấp dưới dạng thông 
tin chung, không cấu thành và không thể dựa vào đó làm khuyến nghị giao dịch. Mitrade không đại diện, bảo hành hoặc đảm bảo và không 
chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào như vậy và bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi dựa vào thông 
tin đó. 

(7) Mitrade có thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, xóa bất kỳ sản phẩm nào khỏi Nền tảng của chúng tôi hoặc loại bỏ 
khả năng thực hiện giao dịch của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đóng các vị thế đang mở kịp thời trong trường hợp sản phẩm bị xóa khỏi 
Nền tảng Mitrade. Bạn có trách nhiệm hủy mọi lệnh đang chờ xử lý và đóng các vị trí hiện có. Trường hợp các vị thế vẫn mở trong hơn 7 
ngày theo yêu cầu của chúng tôi về việc bạn phải đóng chúng, chúng tôi có thể thay mặt bạn đóng các vị trí đó ở mức giá cuối cùng có sẵn. 
Mitrade có quyền cung cấp thời gian thông báo ngắn hơn hoặc hoàn toàn không cần thông báo.

12. CƠ SỞ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

(1) Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc giao dịch thông qua cơ sở giao dịch trực 
tuyến của chúng tôi như được nêu trong thỏa thuận khách hàng này.

(2) Mitrade có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Khách hàng này hoặc đưa ra bất kỳ chính sách nào liên quan đến cơ sở giao 
dịch trực tuyến bất kỳ lúc nào và bằng cách tiếp tục giao dịch với Mitrade hoặc để truy cập hoặc sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến, 
bạn đồng ý với bất kỳ sửa đổi.

(3) Mitrade đồng ý cấp cho bạn quyền truy cập vào một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối điện tử, bao gồm quyền truy cập thiết bị đầu cuối thông 
qua trình duyệt Internet của bạn, để truyền các lệnh điện tử vào tài khoản của bạn với Mitrade.

(4) Mitrade sẽ cho phép bạn theo dõi hoạt động và vị thế trong tài khoản của bạn bằng cách cung cấp một cơ sở giao dịch trực tuyến. Cơ sở 
giao dịch trực tuyến có thể là một dịch vụ độc quyền được cung cấp bởi Mitrade hoặc hệ thống của bên thứ ba.

(5) Bạn thừa nhận rằng bạn có giấy phép cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm cơ sở giao dịch trực 
tuyến chỉ cho mục đích kinh doanh hoặc đầu tư nội bộ của bạn.

(6) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phân phối nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

(7) Cơ sở giao dịch trực tuyến do Mitrade cung cấp có thể được sử dụng để truyền tải, nhận và xác nhận việc thực hiện các lệnh, tùy thuộc vào 
điều kiện thị trường và các quy tắc và quy định điều hành hiện hành. Bất kể bất kỳ xác nhận trực tuyến nào nhận được khi đặt hướng dẫn 
qua cơ sở giao dịch trực tuyến, giao dịch đó không được Mitrade xác nhận cho đến khi Mitrade cung cấp thông tin xác nhận.

(8) Mitrade đồng ý cho bạn truy cập và sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến dựa trên việc bạn đã áp dụng các thủ tục để ngăn chặn việc 
truy cập và sử dụng trái phép phương tiện giao dịch trực tuyến, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm tài chính đối 
với tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua cơ sở giao dịch trực tuyến.

(9) Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn email và sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến được cho phép theo thỏa thuận khách hàng này, chính 
sách của chúng tôi và bất kỳ luật hiện hành nào.

(10) Mitrade không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng cũng như ngụ ý cho bạn về hoạt động hay khả năng sử dụng của cơ sở giao dịch trực 
tuyến.

(11) Mitrade không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

(12) Cơ sở giao dịch trực tuyến có thể có sẵn trong một số phiên bản, có thể được phân biệt ở các khía cạnh khác nhau bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở mức độ bảo mật được áp dụng, các sản phẩm và dịch vụ có sẵn, v.v. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn 
thất nào, chi phí, hao phí hoặc trách nhiệm pháp lý mà bạn phải chịu hoặc gánh chịu do bạn sử dụng phiên bản khác với phiên bản tiêu 
chuẩn với tất cả các bản cập nhật được cài đặt có sẵn.
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(13) Mitrade, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, chi nhánh, nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp thông tin và các nhà cung cấp 
khác không đảm bảo rằng việc truy cập hay sử dụng cơ sở giao dịch trực tuyến sẽ không bị gián đoạn cũng như không có lỗi hoặc dịch vụ 
sẽ đáp ứng bất kỳ tiêu chí cụ thể nào liên quan đến hiệu suất hoặc chất lượng của nó. Mitrade mạnh dạng từ chối tất cả các bảo đảm có 
ngụ ý, bao gồm việc không giới hạn về khả năng bán hàng, tiêu đề, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương 
thích, bảo mật, chính xác, kịp thời, theo trình tự, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc đủ nội dung.

(14) Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Mitrade, nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ của Mitrade sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trường hợp đặc biệt hoặc do hậu quả kèm theo mà không cần giới hạn. Gián đoạn kinh doanh hoặc 
mất lợi nhuận có thể do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến. Trong trường hợp không thể loại trừ trách 
nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý của Mitrade sẽ được giới hạn ở mức tương đương với số phí bạn trả cho Mitrade để sử dụng phương 
tiện giao dịch trực tuyến.

(15) Bạn đồng ý không bắt Mitrade và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào của nó phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hình thức thiệt hại nào cho dù 
phát sinh trực tiếp hay gián tiếp do không có cơ sở giao dịch trực tuyến.

(16) Bạn đồng ý rằng việc sử dụng cơ sở giao dịch trực tuyến là rủi ro của bạn và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát 
sinh từ việc sử dụng hoặc thu được dữ liệu thông qua cơ sở giao dịch trực tuyến. Mitrade không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay xác nhận nào 
liên quan đến các tài liệu này.

(17) Mitrade và các nhà cung cấp dịch vụ của nó sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc 
thiệt hại nào cho bạn hoặc cho bất kỳ người nào khác về:

(a) Bất kỳ sự không chính xác, lỗi hoặc sự chậm trễ, thiếu sót nào của bất kỳ dữ liệu, thông tin, thông điệp, việc truyền tải hoặc cung cấp 
bất kỳ dữ liệu, thông tin, thông điệp nào như vậy;

(b) Không thực hiện; hoặc

(c) Gián đoạn trong việc truyền dữ liệu, thông tin hoặc tin nhắn, do bất kỳ hành động cẩu thả hoặc thiếu sót nào, bao gồm bất kỳ sự kiện 
‘bất khả kháng’ nào hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, cho dù có nằm trong tầm kiểm soát của Mitrade hay không.

(18) Bạn có trách nhiệm cung cấp và duy trì các thiết bị liên lạc và điện thoại hoặc các dịch vụ thay thế cần thiết để truy cập và sử dụng cơ sở 
giao dịch trực tuyến, và cho tất cả các khoản phí và phí dịch vụ truyền thông mà bạn phải trả khi truy cập vào cơ sở giao dịch trực tuyến.

(19) Mitrade có thể tùy ý chấm dứt hoặc hạn chế bất kỳ quyền truy cập nào của Khách hàng vào cơ sở giao dịch trực tuyến vào bất kỳ lúc nào. 
Nếu Mitrade chấm dứt thỏa thuận khách hàng này hoặc quyền truy cập vào nền tảng giao dịch, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả 
các khoản phí và nghĩa vụ phát sinh theo thỏa thuận khách hàng này trước khi chấm dứt.

(20) Bạn nhận thức được rằng theo thời gian và vì bất kỳ lý do gì, cơ sở giao dịch trực tuyến có thể không hoạt động hoặc không có sẵn để bạn 
sử dụng do dịch vụ, trục trặc phần cứng, lỗi phần mềm, gián đoạn dịch vụ hoặc truyền dẫn hay nguyên nhân khác. Bạn đồng ý rằng Mitrade 
và các nhà cung cấp dịch vụ của Mitrade không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ sự gián 
đoạn cũng không hoạt động nào của cơ sở giao dịch trực tuyến.

(21) Việc bạn không tuân thủ bất kỳ cam kết hoặc đại diện nào trong số này có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự, cũng như chấm 
dứt Thỏa thuận khách hàng này hoặc chấm dứt việc sử dụng cơ sở giao dịch trực tuyến.

(22) Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm có các thỏa thuận thay thế mọi lúc, cho việc truyền tải và thực hiện các lệnh, nếu vì bất kỳ lý do gì, 
các trường hợp ngăn chặn việc truyền tải và thực hiện tất cả, hoặc bất kỳ phần nào của các lệnh của bạn thông qua cơ sở giao dịch trực 
tuyến. Trong trường hợp cơ sở giao dịch trực tuyến không hoạt động, bạn đồng ý liên hệ với Mitrade để sắp xếp nhập lệnh thay thế. Những 
thỏa thuận như vậy có thể được thông qua email, hoặc theo thỏa thuận khác.

(23) Bạn không được sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến trong bất kỳ trường hợp nào để thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

(a) Xuất bản, đăng, phân phối hoặc phổ biến tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, vi phạm, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp hoặc xúc phạm 
khác;

(b) chặn hoặc cố gắng chặn bất kỳ xác nhận hoặc thư từ email nào;

(c) sử dụng phương tiện giao dịch trực tuyến theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng xấu đến tính khả dụng hoặc tài nguyên của nó đối 
với những người dùng khác;

(d) gửi thư từ điện tử hoặc bằng cách khác cho người dùng khác cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài giao tiếp cá nhân; hoặc

(e) hành động, hoặc không hành động theo cách có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào.
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13. ỦY QUYỀN VÀ LỆNH

(1) Lệnh

(a) Bạn có thể thông báo hướng dẫn của mình cho Mitrade qua cơ sở giao dịch trực tuyến hoặc qua email. Lệnh qua fax hoặc email sẽ 
không được chấp nhận trừ khi được thỏa thuận rõ ràng, theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Mitrade và bạn.

(b) Mitrade có quyền, theo quyết định riêng của mình và không có lời giải thích, từ chối thay mặt bạn giao dịch liên quan đến bất kỳ sản 
phẩm tài chính chưa niêm yết nào hoặc giới hạn số lượng hoặc kích thước của các vị thế mở được giữ thay mặt bạn hoặc cả hai. 
Mitrade sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự không chấp nhận nào trước hoặc ngay khi có thể sau khi từ chối.

(c) Khi xem xét Mitrade đồng ý chấp nhận hướng dẫn từ cơ sở giao dịch, email (hoặc các văn bản khác) hướng dẫn từ bạn, khách hàng 
thừa nhận rằng Mitrade có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối lệnh mà không cần giải thích.

(d) Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, cho phép bạn chỉ định giá đóng cửa cho một vị thế thông qua lệnh cắt lỗ và chốt 
lời, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà chúng tôi có thể thực hiện theo thời gian.

(e) Theo đề nghị của bạn và sự chấp nhận của chúng tôi đối với lệnh của bạn, theo đây bạn cho phép chúng tôi đóng vị thế ở giá cắt lỗ 
hoặc giá chốt lời, nếu có và theo thỏa thuận trong lệnh, mà không cần hướng dẫn thêm hoặc thông báo cho bạn. Theo quyết định 
riêng của mình, chúng tôi có thể đóng lệnh khi giá do chúng tôi báo trên nền tảng Mitrade bằng hoặc cao hơn giá mà chúng tôi chấp 
nhận cho một đơn hàng như vậy.

(f) Theo hướng duy nhất của mình, chúng tôi có thể cho phép bạn yêu cầu mở hoặc đóng một vị thế, bao gồm cả lệnh cắt lỗ và chốt lời, 
trong một khoảng thời gian cụ thể do bạn xác định. Nếu chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu như vậy, chúng tôi có thể theo quyết định 
riêng của mình, đóng vị thế trong khoảng thời gian cụ thể đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải đóng 
vị hết đó ngoài khoảng thời gian cụ thể như vậy hoặc không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào khác đã được thỏa thuận đối với vị thế đó.

(g) Theo hướng duy nhất của mình, chúng tôi có thể chấp nhận đề nghị đặt một điểm dừng liên quan đến một khoản cắt lỗ. Bạn thừa 
nhận rằng mức giá ban đầu quy định trong một lệnh cắt lỗ có thể được sửa đổi khi thị trường trên nền tảng Mitrade có lợi cho bạn. 
Trong khi lệnh cắt lỗ sau đó của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn đồng ý rằng mỗi thay đổi trên thị trường ít nhất một pip có lợi cho bạn sẽ 
tạo thành một đề nghị mới của bạn để nâng mức dừng lỗ sau đó lên một bước giá nhỏ nhất. Các thay đổi trong một bước giá nhỏ nhất 
sẽ được làm tròn đến giá trị tuyệt đối gần nhất trong đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn.

(h) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng do biến động thị trường và các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo 
rằng lệnh sẽ được thực hiện ở mức được chỉ định trong lệnh của bạn, ví dụ, lệnh có thể bị đóng ở mức giá tồi tệ hơn so với quy định 
ban đầu của bạn trong lệnh đó. Trong một sự kiện như vậy, chúng tôi sẽ đóng vị thế ở mức giá tốt nhất tiếp theo. Ví dụ: đối với lệnh 
dừng lỗ, trong trường hợp một vị thế mua, giá có thể đột nhiên giảm xuống dưới giá dừng lỗ mà không bao giờ đạt đến mức giá được 
chỉ định. Trong trường hợp của một vị thế ngắn, giá có thể đột nhiên tăng lên trên giá cắt lỗ, mà không bao giờ đạt đến mức giá được 
chỉ định.

(i) Đối với chốt lời, trong đó giá của Công cụ cơ bản chuyển sang có lợi cho bạn (ví dụ: giả sử bạn có một vị thế mua, nếu giá giảm khi 
bạn mua hoặc giá tăng khi bạn bán), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể (nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải) chuyển việc cải thiện 
giá đó cho bạn. Ví dụ: Trong trường hợp vị thế mua, giá của công cụ cơ bản có thể tăng đột ngột trên giá Chốt lời mà không bao giờ 
đạt đến mức giá đã chỉ định. Trong trường hợp vị thế bán, giá của Công cụ cơ bản có thể đột ngột giảm xuống dưới giá chốt lời, mà 
không bao giờ đạt đến mức giá đã chỉ định.

(j) Đối với trường hợp xảy ra lỗi trong báo giá do Mitrade cung cấp hoặc định giá các giao dịch do Mitrade trích dẫn cho bạn, Mitrade có 
quyền không bị ràng buộc bởi báo giá hoặc giao dịch mà Mitrade có thể chứng minh với bạn rằng có một lỗi nghiêm trọng tại thời 
điểm báo giá hoặc giao dịch. Trong trường hợp điều này xảy ra liên quan đến việc mua sản phẩm tài chính ban đầu, Mitrade sẽ không 
phát hành (hoặc nếu đã phát hành sẽ hủy bỏ) hợp đồng và hoàn trả tiền của bạn cho phù hợp. Trong trường hợp điều này xảy ra liên 
quan đến báo giá cho một vị thế hiện tại, Mitrade sẽ phát hành lại báo giá cho phù hợp.

(k) Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác nếu nó hành động theo các hướng dẫn trái phép, giả mạo hoặc 
gian lận. Tất cả các hướng dẫn sẽ được coi là đến từ bạn.

(l) Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các lệnh và về tính chính xác của thông tin, được gửi qua internet bằng cách sử dụng tên, mật khẩu 
của bạn hoặc bất kỳ phương tiện nhận dạng cá nhân nào khác được thực hiện để nhận dạng bạn.
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(m) Bạn có nghĩa vụ giữ bí mật tất cả các mật khẩu và đảm bảo rằng các bên thứ ba không có quyền truy cập vào các cơ sở giao dịch của 
bạn.

(n) Việc bạn truyền một chỉ dẫn sẽ không tạo thành một hợp đồng ràng buộc với Mitrade cho đến khi đề nghị của bạn được Mitrade chấp 
nhận thông qua xác nhận (để tránh nghi ngờ, hợp đồng ràng buộc có thể vẫn tồn tại mặc dù không nhận được Xác nhận).

(o) Bạn sẽ thực hiện hoặc ủy quyền cho Mitrade thực hiện tất cả các thỏa thuận như được yêu cầu để cho phép cung cấp các dịch vụ 
được dự tính trong thỏa thuận khách hàng này.

(p) Bạn phải nhanh chóng cung cấp bất kỳ hướng dẫn nào cho Mitrade mà Mitrade có thể yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp các hướng 
dẫn như vậy kịp thời, Mitrade có thể theo quyết định có sự cân nhắc của mình thực hiện các bước như vậy với chi phí của bạn, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng bất kỳ vị thế mở nào, vì Mitrade cho rằng cần thiết hoặc mong muốn bảo vệ chính mình hoặc 
bảo vệ bạn. Quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp Mitrade không thể liên lạc với bạn.

(q) Nói chung, Mitrade sẽ hành động theo các hướng dẫn càng sớm càng tốt và nếu có liên quan đến các hướng dẫn giao dịch, sẽ hành 
động trong một khung thời gian hợp lý được xem xét theo bản chất của chỉ dẫn. Tuy nhiên, nếu sau khi nhận được các hướng dẫn, 
Mitrade tin rằng việc thực hiện theo các hướng dẫn đó trong một thời gian hợp lý là không khả thi một cách hợp lý, Mitrade có thể trì 
hoãn việc thực hiện theo các hướng dẫn đó cho đến khi, theo ý kiến hợp lý của Mitrade, có thể thực hiện được hoặc thông báo cho 
bạn rằng Mitrade từ chối thực hiện theo các hướng dẫn đó.

(2) Ủy quyền

(a) Nếu và chỉ khi bạn là một pháp nhân không phải là một thể nhân, bạn có thể ủy quyền cho một nhân viên, nhà thầu, nhân viên hoặc 
người đại diện khác (người được ủy quyền) đưa ra hướng dẫn (thông qua các phương pháp đã thỏa thuận) thay mặt bạn và Mitrade có 
quyền hành động theo hướng dẫn của bạn hoặc bất kỳ người nào được ủy quyền. Bạn có trách nhiệm thông báo cho Mitrade bằng 
văn bản ngay lập tức nếu có bất kỳ thay đổi đối với danh sách người được ủy quyền được cung cấp theo thỏa thuận khách hàng.

(b) Một người chỉ có thể được bổ nhiệm làm người được ủy quyền khi họ là nhân viên, nhà thầu hoặc nhân viên của khách hàng doanh 
nghiệp.

(c) Mitrade sẽ chấp nhận hướng dẫn từ người được ủy quyền nhưng không có nghĩa vụ yêu cầu về danh tính của bất kỳ người nào cung 
cấp hướng dẫn. Mitrade có thể hành động theo hướng dẫn nhận được từ bất kỳ người nào cho Mitrade là người được ủy quyền cho 
dù người đó có được liệt kê là người được ủy quyền hay không. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động 
hoặc thiếu sót nào thực hiện đúng khi dựa vào hướng dẫn đó.

(d) Việc ủy quyền cho các bên thứ ba bằng tài khoản thể nhân bị cấm. Mitrade không tư vấn, giao dịch hoặc cung cấp các dịch vụ tài 
khoản tùy ý được quản lý.

(3) Các ủy quyền và hướng dẫn được cung cấp thông qua cơ sở giao dịch trực tuyến.

(a) Nếu và chỉ khi bạn là một pháp nhân không phải thể nhân, bạn có thể ủy quyền cho một nhân viên, nhà thầu, viên chức hoặc người 
đại diện khác (Người được ủy quyền) thay mặt bạn đưa ra các hướng dẫn (thông qua các phương thức đã thỏa thuận) và Mitrade được 
để hành động theo hướng dẫn của bạn hoặc bất kỳ người được ủy quyền nào. Bạn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 
Mitrade ngay lập tức nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách người được ủy quyền được cung cấp theo thỏa thuận khách hàng 
này.

(b) Những người chỉ có thể được chỉ định làm người được ủy quyền khi họ là nhân viên, nhà thầu hoặc viên chức của khách hàng doanh 
nghiệp.

(c) Mitrade sẽ chấp nhận hướng dẫn từ người được ủy quyền nhưng không có nghĩa vụ phải hỏi danh tính của bất kỳ người nào cung cấp 
hướng dẫn. Mitrade có thể hành động dựa trên các hướng dẫn nhận được từ bất kỳ người nào cho Mitrade là người được ủy quyền 
cho dù người đó có được liệt kê là người được ủy quyền hay không. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành 
động được thực hiện đúng hoặc thiếu sót nào dựa trên hướng dẫn đó.

(d) Bạn chấp hành thông báo cho Mitrade ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, mất mát hoặc đánh cắp tên 
người dùng, mật khẩu hoặc số tài khoản của bạn; hoặc thông tin không chính xác liên quan đến nội dung của báo cáo bao gồm, số 
dư tiền mặt, vị thế mở hoặc lịch sử giao dịch.
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14. THAM GIA VÀO MỘT GIAO DỊCH

(1) Bạn có thể yêu cầu vào bất kỳ ngày làm việc nào, thông qua nền tảng giao dịch, email hoặc cách khác, để Mitrade báo giá mà tại đó mitrade 
có thể được chuẩn bị để tham gia vào một sản phẩm tài chính. Bạn thừa nhận rằng báo giá theo yêu cầu này không cấu thành đề nghị giao 
dịch.

(2) Khi nhận được báo giá từ Mitrade, bạn có thể thông qua nền tảng giao dịch, email hoặc cách khác, đặt hàng, qua đó đề nghị Mitrade tham 
gia giao dịch sản phẩm tài chính với bạn với mức giá do Mitrade báo giá.

(3) Mitrade không có nghĩa vụ phải chấp nhận lời đề nghị của bạn để tham gia vào một giao dịch sản phẩm tài chính và không giới hạn, có toàn 
quyền quyết định không chấp nhận lời đề nghị của bạn để tham gia vào một giao dịch Sản phẩm tài chính, nếu bạn đã và sẽ vượt quá một 
quy định trước giới hạn áp dụng cho bạn theo thỏa thuận khách hàng này; hoặc cho đến khi Mitrade nhận được từ bạn số tiền ký quỹ ban 
đầu nếu được yêu cầu, dưới hình thức thanh lý tiền. Mitrade sẽ nhanh chóng tư vấn cho bạn, nếu Mitrade quyết định không chấp nhận đề 
nghị của bạn để tham gia vào một giao dịch sản phẩm tài chính.

(4) Nếu chưa nhận được từ bạn, ký quỹ ban đầu sẽ được thanh toán cho Mitrade khi Mitrade chấp nhận đề nghị của bạn để tham gia vào giao 
dịch sản phẩm tài chính.

(5) Nếu Mitrade chấp nhận đề nghị của bạn để tham gia giao dịch sản phẩm tài chính, Mitrade sẽ gửi cho bạn một email xác nhận từ 1 đến 2 
ngày làm việc sau khi giao dịch sản phẩm tài chính được thực hiện. Bất kể thực tế là cơ sở giao dịch trực tuyến có thể xác nhận rằng hợp 
đồng được thực hiện ngay lập tức khi bạn truyền các hướng dẫn qua cơ sở giao dịch trực tuyến, email xác nhận do Mitrade chuyển tiếp sẽ 
cấu thành xác nhận hợp đồng chính thức của Mitrade. Việc Mitrade không đưa ra xác nhận sẽ không gây tác động hại hoặc ảnh hưởng đến 
giao dịch sản phẩm Tài chính có liên quan. Mitrade sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do việc không đưa ra xác nhận.

(6) Để tránh nghi ngờ, xác nhận được cung cấp trên cơ sở giao dịch từ 1 đến 2 ngày sau giao dịch dưới dạng email từ Mitrade. Xác nhận sẽ bao 
gồm các chi tiết nhận dạng của nhà phát hành sản phẩm, chi tiết tài khoản của bạn, ngày giao dịch, mô tả giao dịch, số tiền phải trả và bất 
kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ đóng thuế trước bạ nào áp dụng cho giao dịch.

(7) Bạn đồng ý kiểm tra các điều khoản của từng xác nhận ngay sau khi nhận được và bạn đồng ý rằng nội dung của xác nhận, trong trường 
hợp không có lỗi rõ ràng, sẽ là bằng chứng kết luận về giao dịch đã thực hiện, trừ khi trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hành xác nhận, bạn 
thông báo cho Mitrade về bất kỳ chi tiết tranh chấp nào trong xác nhận mà bạn nhận được.

(8) Theo quyết định có sự cân nhắc của mình, Mitrade có quyền giới hạn giá trị của các giao dịch sản phẩm tài chính mà bạn có thể tham gia 
theo thỏa thuận khách hàng này. Nếu bạn muốn tham gia vào bất kỳ giao dịch sản phẩm tài chính nào khác, bạn phải tìm kiếm và nhận 
được sự chấp thuận từ Mitrade, mà Mitrade có thể cấp hoặc từ chối theo quyết định có sự cân nhắc của mình.

(9) Các lệnh có thể được đặt dưới dạng lệnh thị trường để mua hoặc bán một công cụ càng sớm càng tốt ở mức giá có thể đạt được trên thị 
trường, hoặc giới hạn và dừng lệnh để giao dịch khi giá đạt đến mức xác định trước, như áp dụng cho các công cụ được cung cấp khác 
nhau. Các lệnh giới hạn mua và lệnh dừng bán phải được đặt dưới giá thị trường hiện tại và lệnh giới hạn bán và lệnh dừng mua phải được 
đặt trên giá thị trường hiện tại. Nếu đạt được giá chào mua cho lệnh bán hoặc giá bán cho lệnh mua, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá có 
thể có được trên thị trường và khi Mitrade có thể bảo vệ toàn bộ giao dịch với các đối tác phòng hộ của mình trên cơ sở giáp lưng. Do đó, 
các lệnh giới hạn và dừng không được đảm bảo có thể thực thi ở mức hoặc số tiền đã chỉ định, trừ khi được Mitrade quy định rõ ràng khác.

(10) Nếu bạn cung cấp cho Mitrade các hướng dẫn thường trực để tham gia vào một giao dịch sản phẩm tài chính khi đạt đến một mức giá cụ 
thể trên thị trường của công cụ cơ bản, bạn thừa nhận rằng giá mà giao dịch sản phẩm tài chính được ký kết có thể không giống với mức 
giá mà bạn yêu cầu vì mitrade có thể chọn không tham gia vào giao dịch sản phẩm tài chính cho đến khi Mitrade tự hài lòng rằng nó có thể 
vệ rủi ro cho bạn một cách rõ ràng.
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15. THỰC HIỆN LỆNH

(1) Mitrade cam kết và bạn thừa nhận rằng đối với các giao dịch trong các sản phẩm tài chính và tuân thủ luật đầu tư kinh doanh chứng khoán 
hiện hành với các quy định, quy tắc hoạt động trao đổi yêu cầu, Mitrade sẽ thực hiện tất cả các giao dịch theo trình tự mà họ được nhận và 
ghi lại, trừ khi theo quyết định của Mitrade việc phân bổ các hợp đồng đó trên cơ sở khác là công bằng và hợp lý.

(2) Theo yêu cầu của bạn, Mitrade sẽ cung cấp cho bạn các ghi chú hợp đồng và bảng sao kê hàng tháng.

(3) Bạn có trách nhiệm kiểm tra cẩn thận tất cả các xác nhận và tài liệu sao kê (cho dù được nhận hay truy cập bằng phương thức điện tử hay 
cách khác) khi nhận được trách nhiệm của bạn và thông báo cho Mitrade bằng văn bản trong vòng 48 giờ. Trong trường hợp không có sự 
phản đối với văn bản như vậy, các ghi chú hợp đồng và báo cáo hàng tháng sẽ được coi là đúng về mọi mặt.

(4) Mitrade có thể, theo quyết định riêng và có cân nhắc của mình, thực hiện lệnh cắt lỗ liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào mà có cơ sở hợp 
lý để tin rằng các biến động giá tiếp theo có thể gây bất lợi cho bạn. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu bạn không thực hiện 
theo quyết định này. Lệnh cắt lỗ được kích hoạt khi bạn có một vị thế bán và hợp đồng được giao dịch bằng hoặc cao hơn giá cắt lỗ; hoặc 
khi bạn có một vị thế mua và hợp đồng được giao dịch bằng hoặc thấp hơn giá cắt lỗ. Khi một lệnh cắt lỗ được kích hoạt hoặc thực hiện, nó 
sẽ trở thành một lệnh thị trường và Mitrade sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để thực hiện lệnh thị trường. Việc chấp nhận lệnh cắt 
lỗ không phải là sự đảm bảo hoặc đại diện của Mitrade rằng lệnh cắt lỗ có thể được thực hiện ở mức giá cắt lỗ.

(5) Mitrade có thể theo quyết định của mình, tổng hợp các lệnh của bạn với lệnh của riêng mình hoặc lệnh của các cộng sự và những người có 
liên hệ với Mitrade bao gồm cả nhân viên và khách hàng khác. Ngoài ra, Mitrade có thể chia nhỏ lệnh của bạn. Các lệnh nói chung sẽ được 
tổng hợp hoặc phân tách khi Mitrade tin rằng hợp lý đó là vì lợi ích chung tốt nhất của khách hàng, nhưng bạn thừa nhận rằng trong một số 
trường hợp, hệ quả của việc tổng hợp hoặc chia nhỏ có thể dẫn đến mức giá thấp hơn so với lệnh của bạn đã được thực hiện riêng lẻ .

(6) Các giao dịch sản phẩm tài chính được thực hiện thông qua Mitrade có thể được bảo hiểm rủi ro với nhà cung cấp dịch vụ của Mitrade theo 
quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi

16. THANH TOÁN VÀ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

(1) Bạn đồng ý và thừa nhận những điều sau đây.

(a) Mitrade có thể thông báo cho bạn về sự cần thiết phải cung cấp ký quỹ ban đầu hoặc ký quỹ duy trì bằng cách thanh toán tiền, hoặc 
(nếu Mitrade đồng ý) việc nộp tài sản đảm bảo, với số tiền do Mitrade quyết định theo quyết định riêng của mình là cần thiết để tự bảo 
vệ mình khỏi nghĩa vụ cá nhân phát sinh khi kinh doanh sản phẩm tài chính. Trước khi tham gia giao dịch Sản phẩm Tài chính, bạn phải 
ký quỹ tiền sạch. Tham khảo điều khoản 7 để biết thêm thông tin về cách Mitrade nắm giữ các khoản tiền sạch. Số tiền được yêu cầu 
bởi Mitrade và thời gian yêu cầu sẽ do Mitrade quyết định tuyệt đối. Mitrade không có nghĩa vụ cho phép bất kỳ khoản bù đắp nào 
đối với bất kỳ khoản tiền hoặc Tài sản đảm bảo nào theo yêu cầu của Mitrade.

(b) Khi bạn thực hiện một giao dịch, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán ký quỹ ban đầu (một khoản tiền gửi ban đầu hoặc trả trước). Ký quỹ 
ban đầu có nghĩa là một số tiền thế chấp được yêu cầu từ bạn như một bảo đảm để tham gia vào một vị thế ký quỹ. Chúng tôi sẽ yêu 
cầu ký quỹ ban đầu được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng. Số tiền ký quỹ ban đầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố 
khác nhau, chẳng hạn như nhưng không giới hạn, loại sản phẩm bạn giao dịch, sự biến động của thị trường và tính thanh khoản của 
công cụ cơ bản mà sản phẩm dựa trên đó và được xác định theo quyết định của Mitrade. Trong một số trường hợp, bạn có thể chọn 
số phần trăm Ký quỹ ban đầu mà bạn muốn có cho sản phẩm cụ thể đó.
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(c) Mitrade có quyền thay đổi theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình vào từng thời điểm. Điều này có thể (nhưng không nhất thiết) 
là do những thay đổi trong sự biến động của thị trường hoặc rủi ro nhận thức được của Hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD cụ thể. 
Do đó, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên theo dõi trang web và nền tảng giao dịch để biết bất kỳ thay đổi nào như vậy. Khi 
có sự thay đổi về Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, một email và / hoặc thông báo đẩy có thể được phát hành (khi Vốn chủ sở hữu của bạn trên 
100% Tổng ký quỹ ban đầu), thông báo cho bạn về tỷ lệ mới sẽ áp dụng cho cả Vị trí hiện tại và vị trí mới. Những thay đổi như vậy đối 
với Tỷ lệ ký quỹ ban đầu có thể kích hoạt Lệnh gọi ký quỹ nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu ký quỹ mới và trong trường hợp này, một 
email Gọi ký quỹ riêng có thể được gửi cho bạn. Bạn sẽ không được phép mở thêm bất kỳ khoản tiền nào trên tài khoản của mình và 
Mitrade sẽ có toàn quyền quyết định đóng vị thế mở của bạn trừ khi và cho đến khi số tiền ký quỹ ban đầu mới được thanh toán cho 
Mitrade bằng số tiền đã được gỡ cho tất cả các vị thế mở của bạn. Con số này được tính bằng tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu mới 
nhân với giá trị hợp đồng tại ngày gọi ký quỹ. Về mọi mặt, thời gian sẽ là điều cốt yếu cho mọi nghĩa vụ thanh toán của bạn. Để duy 
trì các vị thế mở của mình, bạn được yêu cầu giữ đủ vốn chủ sở hữu trên tài khoản giao dịch của mình để đáp ứng ký quỹ duy trì. Đây 
là yêu cầu để duy trì vốn chủ sở hữu trên 50% (hoặc được sửa đổi trên trang web theo thời gian) của tổng số tiền ký quỹ ban đầu được 
yêu cầu trên toàn bộ tài khoản. Nếu vốn chủ sở hữu chạm hoặc giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, Mitrade sẽ có quyền đóng các 
vị thế của bạn theo quyết định riêng và có cân nhắc của mình, bất kể bạn đã nhận được bất kỳ lệnh ký quỹ nào trước đó hay chưa.

(d) Mitrade có quyền thay đổi mức ký quỹ duy trì theo quyết định riêng và có cân nhắc của mình vào từng thời điểm. Điều này có thể 
(nhưng không nhất thiết) là do những thay đổi trong sự biến động của thị trường. Do đó, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên 
theo dõi trang web để biết những thay đổi bất kỳ nào như vậy. Khi có sự thay đổi trong ký quỹ duy trì, một thông báo qua email có thể 
được gửi cho bạn (ngay cả khi vốn chủ sở hữu của bạn trên 50% Tổng số ký quỹ ban đầu), thông báo cho bạn về mức ký quỹ duy trì 
mới. Những thay đổi như vậy đối với mức ký quỹ duy trì có thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu ký quỹ mới 
và trong trường hợp này, một email lệnh gọi ký quỹ riêng có thể được gửi cho bạn. Bạn sẽ không được phép mở thêm bất kỳ khoản 
tiền nào trên tài khoản của mình và Mitrade sẽ có toàn quyền quyết định đóng các vị thế đang mở của bạn trừ khi và cho đến khi số 
tiền ký quỹ duy trì mới được thanh toán cho Mitrade bằng số tiền đã gỡ cho tất cả các vị thế mở của bạn. Con số này được tính bằng 
phần trăm ký quỹ duy trì mới nhân với tổng số tiền ký quỹ ban đầu được trả vào tài khoản.

(e) Lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở tài khoản giao dịch ròng, tức là nếu bạn có một số vị thế mở, thì yêu cầu ký quỹ được 
tính trên nhóm giao dịch mở. Lệnh gọi ký quỹ đầu tiên sẽ được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 100% tổng số tiền ký 
quỹ ban đầu được thanh toán trong tài khoản. Nếu Mitrade quyết định thực hiện lệnh gọi ký quỹ trong trường hợp này, tài khoản của 
bạn sẽ bị ngăn không cho mở thêm bất kỳ giao dịch nào. Mitrade sẽ có quyền đóng các vị thế của bạn mà không cần thông báo thêm 
trừ khi và cho đến khi bạn tăng vốn chủ sở hữu trong tài khoản trở lại trên 100% tổng số tiền ký quỹ ban đầu được thanh toán. Tiền 
gửi phải được nhận dưới dạng tiền đã bị gỡ.

(f) Lệnh gọi ký quỹ thứ hai sẽ được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 75% tổng số tiền ký quỹ ban đầu được thanh toán trong 
tài khoản. Lệnh gọi ký quỹ thứ ba sẽ được kích hoạt sau khi vốn chủ sở hữu chạm đến hoặc giảm xuống dưới 50% tổng số tiền ký quỹ 
ban đầu (tức là tổng số tiền ký quỹ duy trì) trên tài khoản của bạn. Nếu Mitrade đưa ra lệnh gọi ký quỹ thứ ba trong trường hợp này, 
bạn sẽ được thông báo về quyền của Mitrade trong việc đóng các vị thế của bạn do việc bạn vi phạm ký quỹ duy trì đã được kích hoạt 
và các vị thế của bạn có nguy cơ bị đóng.

(g) Mitrade không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ lệnh gọi ký quỹ nào. Bạn có trách nhiệm duy nhất là thường xuyên kiểm tra yêu cầu ký 
quỹ trong tài khoản của mình. Bạn thừa nhận rằng Mitrade có thể đóng các vị thế của bạn mà không cần thông báo thêm sau khi vốn 
chủ sở hữu của bạn chạm hoặc giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì bất kể bạn đã nhận được lệnh gọi ký quỹ hay chưa. Bạn có trách 
nhiệm đảm bảo bạn có đủ ký quỹ duy trì và ký quỹ ban đầu trước khi mở bất kỳ khoản giao dịch mới nào, bất kể bạn đã nhận được 
lệnh gọi ký quỹ hay chưa. Với bản chất năng động của thị trường tài chính, trên thực tế, bạn có thể muốn ký quỹ một khoản đệm nhỏ 
để bù đắp khoản thiếu hụt, trong trường hợp các vị thế của bạn đi ngược lại với bạn và tăng lợi nhuận của bạn hơn nữa.

(h) Bất kỳ quyền hạn hoặc quyền nào của Mitrade theo điều khoản này, bao gồm việc gọi ký quỹ sẽ ràng buộc bạn nhưng không giới 
hạn.

(i) Khi bạn giao dịch qua nền tảng giao dịch, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lệnh gọi ký quỹ thông qua màn hình ‘bật lên’ trên nền 
tảng giao dịch (mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy) và bạn được yêu cầu đăng nhập vào hệ thống khi bạn có các 
vị thế mở để đảm bảo bạn nhận được thông báo về bất kỳ lệnh ký quỹ nào như vậy. Bạn có trách nhiệm giám sát và quản lý các vị thế 
mở và số dư của mình đồng thời đảm bảo các lệnh gọi ký quỹ được đáp ứng theo yêu cầu.

(j) Trong trường hợp bạn chưa kiểm tra nền tảng giao dịch cho thông báo lệnh gọi ký quỹ, tất cả các vị thế ký quỹ có thể bị Mitrade đóng 
mà không cần tham chiếu thêm đến bạn.
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(k) Quá trình này có thể được thực hiện bởi hệ thống giám sát đóng lại (‘COM’) tự động nội bộ của chúng tôi hoặc bộ phận giao dịch của 
chúng tôi có thể theo quyết định của chúng tôi đóng một số hoặc tất cả các vị thế đang mở cho đến khi mức ký quỹ duy trì được thanh 
toán trên tài khoản của bạn được bao gồm đầy đủ bằng vốn chủ sở hữu. Khi đóng các vị thế, hệ thống COM tự động hoặc bộ phận 
giao dịch của chúng tôi hoạt động trên cơ sở nỗ lực tốt nhất và đóng các vị thế có lỗ đang chạy lớn nhất hoặc áp dụng chính sách 
nhập trước xuất trước (‘FIFO’) cho các vị thế có cùng lỗ đang hoạt động. Các ngoại lệ có thể áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thị trường 
và các yếu tố khác bao gồm (nhưng không giới hạn) đối với tài khoản có nhiều vị thế được giữ có hoặc không có lệnh dừng. Điều quan 
trọng cần lưu ý là bất kỳ vị thế mở nào được coi là có nguy cơ bị đóng ngay khi tài khoản của bạn chạm hoặc giảm xuống dưới mức 
ký quỹ duy trì.

(l) Bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thâm hụt nào cho Mitrade sau khi đóng các vị thế và nếu bạn không trả được nợ hoặc từ 
chối khoản thanh toán đó, Mitrade có thể áp dụng số tiền thu được từ bất kỳ tài sản nào mà Mitrade nắm giữ đối với khoản thâm hụt 
đó.

(m) Lệnh gọi ký quỹ sẽ không được coi là đã được đáp ứng trừ khi và cho đến khi tiền đã gỡ đã được mitrade thu nhận trong tài khoản 
được chỉ định.

(n) Nếu bạn không đáp ứng lệnh gọi ký quỹ, Mitrade có thể không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào khác theo thỏa 
thuận khách hàng này và theo quyết định cân nhắc của mình, đóng cửa, mà không cần thông báo, bất kỳ hoặc tất cả các hợp đồng 
sản phẩm tài chính chưa niêm yết của bạn và từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn để ký kết bất kỳ hợp đồng nào khác.

(o) Mitrade sẽ không cấp tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp cho bạn, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

(p) Tùy thuộc vào việc bạn đáp ứng tất cả các nghĩa vụ ký quỹ, Mitrade có thể cho phép bạn rút tiền từ tài khoản của mình bất kỳ khoản 
vượt quá nào của vốn chủ sở hữu.

(q) Các nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận khách hàng này và dưới bất kỳ tài khoản nào khác giữa Mitrade và bạn có thể được áp dụng 
đối với bất kỳ số tiền nào bạn giữ trong tài khoản ủy thác của khách hàng Mitrade. Cho đến khi tất cả các nghĩa vụ của bạn đối với 
chúng tôi được thỏa mãn, số tiền của bạn trong tài khoản ủy thác của khách hàng sẽ không phải là khoản nợ đến hạn từ Mitrade đối 
với bạn cũng như bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào để nhận thanh toán các khoản tiền này.

(r) Nếu có thể, thông thường chúng tôi sẽ chuyển tiền theo cùng một phương thức và đến cùng một nguồn đã nhận. Chúng tôi bảo lưu 
quyền từ chối hoặc hủy bỏ yêu cầu rút tiền với một phương thức thanh toán cụ thể và đề xuất một phương thức thanh toán khác mà 
bạn sẽ cần tiến hành yêu cầu rút tiền mới và cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ theo yêu cầu để kiểm tra nội bộ của chúng tôi và xử lý đúng 
yêu cầu rút tiền.

(s) Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn được chúng tôi thực hiện trong vòng tối thiểu một (1) ngày làm việc và tối đa ba (3) ngày 
làm việc sau khi nhận được yêu cầu rút tiền. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc rút tiền có thể phải mất thêm thời gian xử lý tùy thuộc vào 
quy trình của các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba, các tổ chức ngân hàng và các khu vực pháp lý được đề cập. Việc rút tiền có 
thể bị chậm trễ hơn nữa nếu việc xem xét bảo mật được thực hiện bởi các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba hoặc bởi chúng tôi. 
Khi bạn gửi yêu cầu rút tiền, yêu cầu sẽ được xử lý và số tiền rút được theo yêu cầu sẽ trừ vào số dư tài khoản giao dịch của bạn. Trong 
thời gian đó và cho đến khi yêu cầu rút tiền ở trạng thái ‘Đang chờ xử lý’, yêu cầu rút tiền có thể bị bạn hủy bỏ và số tiền yêu cầu rút 
tiền sẽ được thêm trở lại số dư tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nếu yêu cầu rút tiền ở trạng thái ‘Đang xử lý’, yêu cầu rút tiền 
chỉ có thể bị hủy bởi Mitrade và nếu yêu cầu đó đã được xử lý, chúng tôi không thể hủy yêu cầu rút tiền.

(t) Nếu quốc gia cư trú của bạn có hoặc ban hành các quy định hoặc luật hạn chế việc sử dụng tiền tệ hoặc yêu cầu bạn báo cáo các 
khoản thu và thanh toán bằng loại tiền đó cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan pháp lý, bạn đồng ý rằng bạn sẽ thực hiện bất kỳ nghĩa 
vụ báo cáo hoặc có được bất kỳ sự đồng ý hoặc phê duyệt cần thiết nào có thể phát sinh do việc bạn sử dụng nền tảng giao dịch 
hoặc các giao dịch liên quan.



WWW.MITRADE.COM

PAGE 19 OF 29 MITRADE HOLDING LTD, THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG, THÁNG 10 NĂM 2021

17. DUY TRÌ VÀ ĐÓNG GIAO DỊCH

(1) Đóng CFD

(a) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng:

(i) Bất cứ lúc nào, bạn có thể cung cấp cho Mitrade thông qua nền tảng giao dịch, email hoặc thông báo về ý định đóng bất kỳ CFD 
nào (cho dù toàn bộ hoặc một phần) bằng cách chỉ định công cụ cơ bản và tỷ lệ CFD mà bạn muốn đóng.

(ii) Sau khi nhận được thông báo đóng cửa, Mitrade sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để cung cấp báo giá cho giá đóng cửa và thông 
báo cho bạn về báo giá đó (qua email hoặc cách khác). Bạn có nghĩa vụ thông báo cho Mitrade càng sớm càng tốt (qua email 
hoặc cách khác) về việc liệu bạn có sẵn sàng đề nghị đóng cửa theo giá đóng cửa hay không. Nếu Mitrade chấp nhận giá Đóng 
cửa, CFD hoặc phần có liên quan của CFD, sẽ đóng vào ngày Đóng cửa.

(iii) Nếu một công ty, có bảo mật đại diện cho tất cả hoặc một phần chủ đề của CFD, được quản lý bên ngoài, thì CFD được coi là 
đã bị đóng tại thời điểm mà việc quản lý đó bắt đầu. Giá đóng cửa sẽ được xác định bởi Mitrade, người có thể xem xét bất kỳ 
yếu tố nào mà nó cho là phù hợp, bao gồm giá giao dịch cuối cùng của công cụ cơ bản.

(iv) Không hạn chế quyền quyết định của Mitrade, nếu bất kỳ Công cụ cơ bản nào không còn được niêm yết trên sàn giao dịch liên 
quan, hoặc bị tạm dừng báo giá, hoặc bị tạm dừng giao dịch trong 5 ngày làm việc liên tiếp trở lên (hoặc thời gian khác mà 
Mitrade có thể xác định một cách hợp lý), Mitrade có thể, theo quyết định cân nhắc của mình, chọn chấm dứt CFD liên quan 
bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho bạn.

(v) Có thể không đóng được CFD nếu có sự tạm ngừng hoặc giao dịch hoặc ngừng giao dịch đối với Công cụ Cơ bản. Trong trường 
hợp như vậy, Mitrade có thể quyết định, theo quyết định cân nhắc của mình, không đóng CFD và cung cấp định giá lại vị thế.

(vi) Tại thời điểm đóng cửa kinh doanh vào ngày CFD bị đóng, Mitrade sẽ tính toán các quyền và nghĩa vụ thanh toán còn lại giữa 
bạn và Mitrade dựa trên chênh lệch giữa giá trị đóng và giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết và tính đến bất kỳ khoản ký quỹ nào 
đã được ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của bạn đối với CFD đó.

(vii) Tất cả các quyết định và tính toán của Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này sẽ có giá trị ràng buộc đối với bạn.

(2) Thanh toán chênh lệch

(a) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng:

(i) Sau khi kết thúc kinh doanh vào mỗi ngày làm việc trong thời hạn của một CFD mở, Mitrade sẽ xác định tại doanh nghiệp đóng 
giá trị hợp đồng của CFD.

(ii) Nếu giá trị hợp đồng được xác định cao hơn Giá trị Hợp đồng được xác định đối với doanh nghiệp đóng vào ngày Làm việc trước 
đó, thì bên bán ngắn phải thanh toán cho bên tài khoản chênh lệch.

(iii) Nếu giá trị hợp đồng được xác định thấp hơn giá trị hợp đồng được xác định đối với ngày kết thúc kinh doanh vào ngày làm việc 
trước đó, thì bên mua phải thanh toán cho bên ngắn khoản chênh lệch.

(iv) Giá trị hợp đồng khi kết thúc kinh doanh vào ngày làm việc mà CFD được ký kết sẽ do Mitrade quyết định.

(v) Giá trị hợp đồng được xác định theo khoản 17.1 (a) thông thường sẽ là giá đóng cửa của công cụ cơ bản do sở giao dịch liên quan 
báo giá. Trong trường hợp Mitrade xác định rằng không thể xác định Giá trị Hợp đồng của CFD khi kết thúc doanh nghiệp vì bất 
kỳ lý do gì thì giá trị hợp đồng sẽ là giá trị do Mitrade quyết định theo quyết định riêng của mình.

(vi) Không giới hạn điều khoản phụ (v), nếu bất cứ lúc nào giao dịch trên sàn giao dịch có liên quan bị đình chỉ hoặc tạm dừng trong 
bất kỳ công cụ cơ bản nào, Mitrade sẽ xác định giá trị hợp đồng, theo quyết định của mình có liên quan đến giá giao dịch cuối 
cùng trước thời điểm tạm ngưng hoặc tạm dừng.

(3) Giải quyết các vị thế

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng:

(i) Các khoản thanh toán được thực hiện cho bạn đối với bất kỳ CFD nào sẽ được thực hiện theo điều khoản này;

(ii) Khi thanh toán chênh lệch được thực hiện hoặc CFD được đóng theo thỏa thuận khách hàng này Mitrade sẽ ghi có vào tài khoản của 
bạn bất kỳ số tiền nào mà Mitrade phải trả cho bạn;
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(iii) Bạn phải (tuân theo điều khoản phụ (i)) thanh toán cho Mitrade bất kỳ số tiền nào mà bạn phải trả cho Mitrade bằng đơn vị tiền tệ như 
Mitrade có thể yêu cầu thanh toán bằng tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi được thông báo về số tiền phải trả;

(iv) Nếu sau đó có đủ ký quỹ, bất kỳ số tiền nào bạn nợ theo điều khoản này có thể được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng cách 
ghi nợ vào tài khoản của bạn;

(v) Mitrade có quyền bù trừ bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác đối với 
bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác và

(vi) Nếu bạn đã yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ bạn theo điều khoản này, Mitrade sẽ khấu trừ mọi khoản tiền đủ điều 
kiện để rút từ tài khoản của bạn và thanh toán cho bạn bằng séc hoặc theo cách khác có thể được thỏa thuận giữa Mitrade và bạn. 
Nếu bạn chưa yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ bạn thì số tiền đó sẽ được giữ lại trong tài khoản của bạn.

(4) Điều chỉnh lãi suất

(a) Các khoản thanh toán lãi suất đối với các khoản vay của bên dài theo CFD hoặc đối với các khoản vay của Mitrade từ bên ngắn theo 
CFD sẽ tích lũy và phải trả hàng ngày theo lãi suất hiện hành của Mitrade (được xác định theo quyết định riêng của Mitrade theo thời 
gian), và sẽ được Mitrade giải quyết bằng cách ghi nợ hoặc ghi vào tài khoản của bạn với sự khác biệt lãi suất hàng ngày giữa số tiền 
lãi phải trả của bạn và số tiền lãi mà Mitrade phải trả cho bạn. Trong trường hợp không có đủ ký quỹ trong tài khoản của bạn, bạn thừa 
nhận rằng bất kỳ khoản tiền nào đến hạn theo điều khoản này là khoản nợ đến hạn và do bạn phải trả cho Mitrade.

(b) Khi ghi nợ hoặc ghi có lãi vào tài khoản của bạn, Mitrade có thể tính phí hoặc trả lãi suất cho bạn với lãi suất khác với lãi suất mà 
Mitrade bị tính phí hoặc thanh toán cho các khoản vay ngoại tệ tương đương (hoặc bằng cách khác) bởi ngân hàng hoặc đối tác và 
có thể giữ lại khoản chênh lệch.

(c) Lãi suất áp dụng theo điều khoản này có thể được thỏa thuận giữa bạn và Mitrade theo thời gian và trong trường hợp không có thỏa 
thuận đó, sẽ là một tỷ lệ được xác định bởi Mitrade theo quyết định có cân nhắc của mình.

(5) Đồng cơ sở và quy đổi tiền tệ

(a) Bạn nên lưu ý những điều sau đây khi bạn mở một vị thế hoặc gửi tiền vào tài khoản của mình bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng cơ 
sở của bạn.

(b) Bạn có trách nhiệm phải tự nhận thức về tiền tệ được chỉ định làm đồng cơ sở của bạn. Thông tin chi tiết về đồng cơ sở của bạn có 
sẵn trên một trong số nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách gọi điện cho một trong các nhân viên của chúng tôi.

(c) Một số vị thế sẽ dẫn đến lãi hoặc lỗ được tích lũy bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng cơ sở của bạn. Trang web của chúng tôi chỉ định 
các đơn vị tiền tệ mà các vị thế khác nhau được quy định hoặc thông tin khác như vậy có sẵn từ một trong những nhân viên của chúng 
tôi theo yêu cầu.

(d) Theo thời gian (ví dụ trong xác nhận của bạn), chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin trình bày số dư nhiều loại tiền tệ của bạn 
theo giá trị tương đương với đồng cơ sở của bạn, bằng cách sử dụng tỷ giá hiện hành tại thời điểm thông tin được trích xuất. Tuy nhiên, 
bạn cần lưu ý rằng số dư chưa được chuyển đổi thực tế và việc trình bày thông tin bằng đồng cơ sở của bạn chỉ là để lấy thông tin.

(e) Trừ khi chúng tôi đã đồng ý với bạn mặc định theo cách khác, tài khoản của bạn sẽ được đặt để chuyển đổi ngay lập tức các số dư 
không phải đồng cơ sở trên tài khoản của bạn sang đồng cơ sở. Điều này có nghĩa là sau khi vị thế không phải đồng cơ sở bị đóng, 
chuyển sang hoặc hết hạn, lợi nhuận hoặc thua lỗ từ vị thế đó sẽ được tự động chuyển đổi sang đồng cơ sở của bạn và được đăng 
vào tài khoản của bạn bằng đồng cơ sở đó. Theo mặc định, chúng tôi cũng sẽ tự động chuyển đổi mọi khoản phí hoặc điều chỉnh 
không phải đồng cơ sở (ví dụ: phí cấp vốn hoặc điều chỉnh cổ tức) sang đơn vị tiền tệ gốc của bạn, trước khi những điều chỉnh hoặc 
phí đó được ghi vào tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ bạn trong một đồng 
không cơ sở thành đồng cơ sở của bạn.

(6) Khoản bồi hoàn

(a) Nếu chúng tôi nhận được khoản bồi hoàn từ công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn hoặc đối với bất kỳ phương thức thanh toán nào 
khác vì bất kỳ lý do gì, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền:

(i) Ngay lập tức đóng bất kỳ và tất cả các vị thế mở của bạn cho dù thua lỗ hoặc lợi nhuận và thanh lý tài khoản của bạn khi có hoặc 
không có bất kỳ thông báo nào; và
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(ii) Ngay lập tức đặt ra các hạn chế đối với tài khoản của bạn khi có hoặc không có bất kỳ thông báo nào, bao gồm (nhưng không 
giới hạn) hạn chế gửi tiền bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào vào tài khoản của bạn, ngay cả trong trường hợp lệnh gọi ký 
quỹ, hạn chế yêu cầu rút tiền, hạn chế mở vị thế mới với thời hạn hạn chế được đặt theo quyết định của công ty; và

(iii) Chấm dứt thỏa thuận khách hàng.

(b) Mitrade không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc khoản phí nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc 
thực hiện các quyền hạn chế của chúng tôi đối với tài khoản của bạn như được quy định tại Khoản 17 (6) (a) (ii). Bạn cũng đồng ý thêm 
rằng việc thực hiện các quyền của chúng tôi theo thỏa thuận khách hàng này không ảnh hưởng, giảm bớt, ảnh hưởng hoặc thay đổi 
theo bất kỳ cách nào các quyền của chúng tôi trong việc thực hiện lệnh gọi ký quỹ theo thỏa thuận khách hàng này.

18. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ

(1) Bạn đồng ý thanh toán:

(a) Tất cả các chi phí pháp lý mà bạn phải chịu liên quan đến việc ký kết thỏa thuận khách hàng này và tất cả các khoản thuế và chi phí 
phát sinh của bạn liên quan đến thỏa thuận khách hàng này;

(b) Tất cả các nghĩa vụ đóng thuế trước bạ, thuế nhập khẩu và thuế phải trả theo hoặc theo thỏa thuận Khách hàng này;

(c) Tất cả các khoản phải trả do không hoạt động và thực hiện điều chỉnh theo các điều khoản của giao dịch sản phẩm tài chính chưa 
niêm yết; và

(d) Tất cả các khoản tiền mà Mitrade phải gánh chịu do bạn bị vỡ nợ theo các điều khoản của thỏa thuận khách hàng này, bao gồm 
(nhưng không giới hạn) tất cả các chi phí pháp lý hợp lý trên cơ sở luật sư hoặc khách hàng.

(2) Bạn ủy quyền riêng cho Mitrade chuyển nhượng, cho vay, áp dụng hoặc thanh toán các khoản tiền mà Mitrade có thể nhận được hoặc được 
Mitrade giữ thay mặt bạn trong việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào có thể được bạn thanh toán cho Mitrade hoặc đại lý của Mitrade trong 
một giao dịch được thực hiện thay mặt bạn.

(3) Bạn xác nhận và báo nhận rằng Mitrade được phép khấu trừ, mà không cần tham chiếu thêm từ bạn, các khoản phí liên quan đến bất kỳ 
dịch vụ nào được cung cấp bởi Mitrade bao gồm phí quản lý (nhưng không giới hạn ở các khoản phí liên quan đến séc trả lại hoặc xử lý 
thanh toán), từ tài khoản mà Mitrade giữ của bạn trong toàn bộ thời hạn của thỏa thuận khách hàng này trong khi bạn sử dụng các dịch vụ 
đó.

(4) Tùy thuộc vào bất kỳ khoản tiền nào bạn phải chịu theo thỏa thuận khách hàng này và số tiền ký quỹ duy trì được yêu cầu, bất kỳ khoản 
tiền nào có trong khoản tín dụng ở tài khoản giao dịch của bạn sẽ được chuyển cho bạn theo yêu cầu của bạn tùy thuộc vào số tiền rút tối 
thiểu của chúng tôi. Trong trường hợp bạn không đưa ra yêu cầu như vậy, Mitrade sẽ không có nghĩa vụ, nhưng theo quyết định có cân nhắc 
của chúng tôi, có thể chuyển khoản tiền đó cho bạn. Cách thức chúng tôi chuyển tiền cho bạn sẽ do chúng tôi quyết định có cân nhắc. 
Mitrade có thể yêu cầu các khoản thanh toán được thực hiện vào tài khoản đứng tên bạn và từ đó bạn đã chuyển tiền ban đầu cho chúng 
tôi và có thể yêu cầu bằng chứng từ bạn rằng số tiền đó do bạn đứng tên trước khi thực hiện thanh toán. Chúng tôi có thể chuyển tiền trở 
lại bằng phương thức thanh toán được sử dụng cho khoản tiền gửi. Bạn có thể thực hiện bốn lần rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình 
miễn phí hàng tháng. Chúng tôi có thể tính phí rút tiền theo chính sách rút tiền của chúng tôi nếu bạn đã vượt quá số lần rút tiền miễn phí 
tối đa trong tháng. Chi tiết về các khoản phí áp dụng và số tiền rút tối thiểu được hiển thị trên trang web của chúng tôi và trên nền tảng giao 
dịch để bạn tham khảo mọi lúc.

(5) Các khoản thanh toán của bạn cho Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này phải được thực hiện mà không có bất kỳ khoản bù trừ, yêu cầu 
phản đối hoặc điều kiện nào và không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu nào cho bất kỳ khoản thuế hoặc bất kỳ lý do nào khác trừ 
khi khấu trừ hoặc khấu lưu được yêu cầu bởi luật hiện hành. Nếu bạn được yêu cầu thực hiện bất cứ hình thức khấu trừ nào đối với thuế từ 
bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện hoặc nếu Mitrade được yêu cầu phải trả bất kỳ khoản thuế đối với bất kỳ khoản thanh toán 
được thực hiện liên quan đến thỏa thuận khách hàng này theo yêu cầu của bạn, bạn đồng ý giữ Mitrade được bồi thường thuế đó và đồng 
ý trả cho Mitrade bất kỳ khoản tiền bổ sung nào cần thiết để đảm bảo Mitrade nhận được toàn bộ số tiền ròng bằng với số tiền Mitrade sẽ 
nhận được trong đó có một khoản khấu trừ, khấu lưu hoặc thanh toán thuế không được thực hiện.
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(6) Bạn đồng ý rằng Mitrade có thể chia sẻ khoản phí và lệ phí giao dịch bất kỳ lúc nào với bất kỳ người nào khác mà không bị yêu cầu phải 
tiết lộ việc chia sẻ khoản phí và lệ phí đó cho bạn, trừ khi pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin đó.

(7) Bạn đồng ý rằng nếu Mitrade thanh toán số tiền cho bạn, các nguyên tắc tính tiền sẽ được áp dụng để cho phép Mitrade chỉ thanh toán số 
tiền ròng cho bạn. Số tiền có thể được chuyển đổi thành cùng một loại tiền tệ theo thỏa thuận khách hàng này.

(8) Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn hoàn lại tiền, nếu chúng tôi nhận được khoản bồi hoàn từ bất kỳ công ty phát hành thẻ tín dụng nào hoặc 
đối với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác. Chúng tôi có thể nhận được khoản hoàn trả đó bằng cách tính phí tài khoản giao dịch của 
bạn, khấu trừ số tiền từ các khoản thanh toán trong tương lai mà bạn nợ bạn hoặc nhận được khoản hoàn trả từ bạn bằng bất kỳ phương 
tiện hợp pháp nào khác.

(9) Thông tin về phí và lệ phí cũng có sẵn trên Sàn giao dịch và trang web của chúng tôi để bạn tham khảo mọi lúc. Mitrade có quyền thay đổi 
các khoản phí và lệ phí theo quyết định tuyệt đối của mình vào từng thời điểm. Đối với sự thay đổi về phí hoặc lệ phí, chúng tôi sẽ cố gắng 
thông báo cho bạn kịp thời trước khi thay đổi có hiệu lực. Vui lòng tham khảo Trang web của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về phí và 
lệ phí áp dụng cho Tài khoản của bạn.

19. MẤT KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

(1) Bạn báo nhận và đồng ý rằng nếu một trong các sự kiện sau đây xảy ra, Mitrade có thể thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy được quy 
định tại Khoản 19 (2) dưới đây:

(a) Bạn không đáp ứng lệnh gọi ký quỹ hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khác khi đến hạn theo thỏa thuận khách hàng này;

(b) Bạn không thể liên lạc được với Mitrade (và đã không thực hiện các thỏa thuận thay thế) trong thời gian quy định của Mitrade để 
Mitrade có được hướng dẫn (nếu cần);

(c) Bạn qua đời hoặc mất trí nhớ; quan hệ đối tác, người được ủy thác hoặc công ty bị giải thể hay không còn tồn tại vì bất kỳ lý do gì;

(d) Mitrade nghi ngờ bạn đang tham gia hoặc sẽ tham gia hoặc có liên quan đến việc thực hiện các hoạt động trái phép;

(e) Bạn tạm ngừng thanh toán các khoản nợ của mình, thực hiện bất kỳ hợp đồng nào với các chủ nợ của bạn, có một người nhận được 
chỉ định trên một số hoặc tất cả các tài sản của bạn, lấy hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục nào chống lại bạn trong trường hợp phá sản 
hoặc nếu bạn không phải là thể nhân, lấy hoặc cho phép bất kỳ bước nào được thực hiện để giải quyết vấn đề của bạn (ngoại trừ kế 
hoạch sáp nhập hoặc tái cấu trúc được Mitrade chấp thuận trước bằng văn bản) hoặc bất kỳ điều gì tương tự với bất kỳ sự kiện nào 
trong số này xảy ra với bạn ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới;

(f) Bạn không tuân thủ đầy đủ và kịp thời bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bằng cách khác hay 
nếu bất kỳ đại diện, thông tin nào do bạn cung cấp hoặc trở nên không chính xác, gây hiểu lầm về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào;

(g) Mọi sự bảo lãnh, bồi thường hoặc bảo đảm nào cho nghĩa vụ của bạn đều bị thu hồi hoặc bị sai sót, không đủ, không thể thực thi toàn 
bộ hoặc một phần;

(h) Bất kỳ sự bảo đảm nào được tạo ra bởi bất kỳ khoản thế chấp hoặc phí ràng buộc tài sản của bạn trở nên bị sai sót, không đủ, không 
thể thi hành một phần hoặc toàn bộ;

(i) Thỏa thuận khách hàng này đã bị chấm dứt;

(j) Việc Mitrade duy trì hoặc tạo hiệu lực đối với tất cả hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bất kỳ nghĩa vụ 
nào theo thỏa thuận khách hàng này trở nên bất hợp pháp nếu Mitrade hay bạn được yêu cầu không thực hiện hoặc đóng giao dịch 
(hoặc bất kỳ phần nào trong đó) bởi bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý nào cho dù yêu cầu đó có ràng buộc pháp lý hay 
không; hoặc

(k) Mitrade cho rằng cần phải làm như vậy theo quyết định có căn cứ của mình.
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(2) Nếu bạn nhận thức được sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào được đề cập trong khoản 19(1) ở trên, bạn sẽ phải thông báo cho Mitrade ngay 
lập tức.

(a) Nếu bất kỳ sự kiện nào nêu tại Khoản 19(1) nêu trên diễn ra và với khoản chi phí của bạn Mitrade theo quyết định có căn cứ của mình 
có quyền (nhưng không bắt buộc):

(i) Chấm dứt thỏa thuận ngay lập tức;

(ii) Đóng bất kỳ hoặc tất cả các hợp đồng của bạn;

(iii) Hủy bất kỳ đơn đặt hàng chưa thanh toán nào để đóng tài khoản của bạn;

(iv) Chuyển đổi bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ Mitrade sang tiền tệ USD bất cứ lúc nào vào hoặc sau khi thanh toán đến hạn (cho 
đến khi khoản thanh toán được nhận đầy đủ);

(v) Đáp ứng mọi nghĩa vụ mà bạn có thể có đối với Mitrade đối với bất kỳ tài sản, tiền bạc hoặc sự bảo đảm nào thuộc về bạn trong 
quyền giám sát hoặc kiểm soát của Mitrade và thực thi bất kỳ tài sản hoặc bảo mật nào như vậy (với chi phí của bạn) do Mitrade 
nắm giữ theo cách thức mà nó cho là phù hợp, nhưng đến một mức tiền tối đa bằng tất cả các khoản tiền đến hạn hoặc sắp đến 
hạn của Mitrade từ bạn;

(vi) Tính cho bạn tất cả các chi phí, phí tổn và tổn thất mà Mitrade phải gánh chịu do tham gia hoặc kết thúc giao dịch theo thỏa 
thuận khách hàng này; và

(vii) Để thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy, một người sẽ thực hiện trong mọi trường hợp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
Mitrade và các khách hàng khác của Mitrade.

20. BẢO VỆ SỐ DƯ ÂM

(1) Bảo vệ số dư âm là một điều chỉnh tự động của (các) số dư tài khoản của bạn về 0 trong trường hợp chúng bị âm sau khi ngừng thanh toán. 
Khi giao dịch sản phẩm tài chính trên ký quỹ, có thể đạt đến trạng thái thâm hụt tài khoản, tức là tình huống khi số dư của tài khoản bị âm, 
ví dụ như khi khoản nợ phải trả mất nhiều hơn giá trị của vốn chủ sở hữu trên tài khoản.

(2) Mitrade có quyền chấm dứt tài khoản của bạn, từ chối lệnh của bạn, hoàn trả tiền gửi của bạn hoặc ngăn bạn tham gia tiếp xúc sau khi bảo 
vệ số dư âm đã được thực hiện. Nếu bạn vẫn muốn giao dịch với Mitrade, bạn phải thông báo cho Mitrade.

21. BỒI THƯỜNG & BẢO LÃNH

(1) Nếu được yêu cầu bạn sẽ phải cung cấp cho Mitrade một sự đảm bảo và bồi thường hợp lệ và ràng buộc để ủng hộ Mitrade như một điều 
kiện tiên quyết để tham gia vào thỏa thuận khách hàng này.

(2) Trong trường hợp không có sơ suất, gian lận, không trung thực hoặc hành vi sai trái của Mitrade hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý và người đại 
diện nào của Mitrade và trong phạm vi đầy đủ của pháp luật, bạn bồi thường và giữ bồi thường cho Mitrade đối với tất cả các khoản tiền, 
bất kể chi phí nào, khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng, kiện tụng, tổn thất, thiệt hại, phí chuyên môn hợp lý (bao gồm nhưng 
không giới hạn) ở diễn đàn, phí trọng tài và hòa giải) và các khoản tiền khác phát sinh từ:

(a) Mất khả năng trả nợ, cho dù bằng hành động hoặc thiếu sót của bạn theo thỏa thuận khách hàng này; hoặc

(b) Bất cứ điều gì được thực hiện hợp pháp bởi Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này; hoặc



WWW.MITRADE.COM

PAGE 24 OF 29 MITRADE HOLDING LTD, THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG, THÁNG 10 NĂM 2021

(c) Bất cứ điều gì được Mitrade thực hiện một cách hợp pháp tuân theo bất kỳ chỉ đạo, đề nghị hoặc yêu cầu nào của bất kỳ cơ quan quản 
lý nào và tuân theo các điều kiện cấp phép của nó; hoặc

(d) Bất kỳ sự chậm trễ, thiếu sót hoặc sai sót nào trong việc truyền tải hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào do bạn gây ra; hoặc

(e) Bất kỳ sự chậm trễ, thiếu sót hoặc sai sót nào trong việc truyền tải hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào do bên thứ ba gây ra hoặc 
ngoài tầm kiểm soát của Mitrade (bao gồm nhưng không giới hạn) ở sự chậm trễ của ngân hàng, trì hoãn bưu chính, tình trạng khẩn 
cấp, chiến tranh hoặc tác động của ngoài của ngoại cảnh.

(3) Mitrade không đảm bảo cung cấp thông tin liên quan hoặc thông báo có nguồn gốc từ bên thứ ba, và tất cả thông tin hoặc thông báo mà 
Mitrade cung cấp cho bạn là dành cho mục đích sử dụng riêng của bạn và không được thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có 
thông báo đồng ý bằng văn bản của Mitrade.

(4) Mitrade không đại diện hoặc bảo đảm đối với kết quả của việc kinh doanh sản phẩm tài chính và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại hoặc mất mát nào mà bạn phải gánh chịu hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông báo, dự báo hoặc ý kiến nào đối với 
bạn liên quan đến biến động giá hoặc vị thế hoặc khả năng sinh lời của bất kỳ giao dịch nào.

(5) Các khoản bồi thường này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt mối liên kết do hợp đồng này tạo ra.

22. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

(1) Bạn khai báo rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận khách hàng này. Bạn đồng 
ý rằng khi tham gia giao dịch sản phẩm tài chính với Mitrade, bạn đang dựa vào phán đoán của chính mình và trong phạm vi được pháp luật 
cho phép, trong trường hợp không có sơ suất, gian lận hoặc không trung thực bởi Mitrade hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý và đại diện nào của 
Mitrade trong các hoạt động liên quan của Mitrade với tư cách là chủ sở hữu giấy phép kinh doanh đầu tư chứng khoán, Mitrade sẽ không 
có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị được đưa ra hoặc đề 
xuất với bạn, cho dù đó có thực sự là lời khuyên, khuyến nghị hay không, Mitrade cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào 
phát sinh bởi bạn do giao dịch bất kỳ sản phẩm hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi Mitrade bao gồm CẢ CFDs

(2) Mitrade sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ giao dịch, hợp đồng, giao dịch hoặc mối quan hệ riêng tư nào 
giữa bạn và bất kỳ nhân viên, đại diện hoặc đại lý nào của Mitrade.

(3) Mitrade sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc khiếu nại nào phát sinh từ 
hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ nhà cung cấp nền tảng, bộ xử lý thanh 
toán hoặc đại lý giao dịch.

(4) Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống thực hiện giao dịch dựa trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng, 
phần mềm và kết nối Internet. Vì Mitrade không kiểm soát công suất tín hiệu, việc tiếp nhận hoặc định tuyến qua Internet, cấu hình thiết bị 
của bạn hoặc độ tin cậy của kết nối, nên Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi tương tác, biến dạng hoặc chậm trễ khi giao dịch qua 
Internet.

(5) Mitrade sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc phát hành bất kỳ hướng dẫn 
nào của bạn cho Mitrade.

(6) Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ CFD nào do việc tạm hoãn, 
tạm ngừng hoặc hủy niêm yết đối với bất kỳ Công cụ cơ bản nào hoặc bất kỳ sự cố nào khác liên quan đến sàn giao dịch có liên quan.

(7) Tất cả các miễn trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý có sẵn như vậy sẽ được áp dụng đối với nhân viên, cán bộ, đại lý và đại diện của Mitrade.
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23. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

(1) Nếu tranh chấp phát sinh giữa Mitrade và bạn liên quan đến bất cứ giao dịch nào (‘Giao dịch tranh chấp’), Mitrade có thể đóng cửa hoặc 
thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà công ty cho là phù hợp liên quan đến giao dịch bị tranh chấp mà không cần thông báo trước đó 
hoặc không nhận được phản ánh từ bạn. Mitrade sẽ cố gắng thông báo cho bạn (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) về thao tác mà nó đã thực 
hiện ngay khi nó có thể thực sự làm được, nếu không thì hiệu lực của hành động đó sẽ không bị ảnh hưởng.

(2) Mitrade duy trì chính sách giải quyết tranh chấp nội bộ được ghi nhận phù hợp với các yếu tố thiết yếu của Luật kinh doanh đầu tư chứng 
khoán.

(3) Nếu bạn không hài lòng với phản hồi quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ của Mitrade, bạn có thể khiếu nại với cơ quan tiền tệ Quần đảo 
Cayman.

24. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

(1) Thỏa thuận khách hàng này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi một trong hai bên khi đưa ra thông báo bằng văn bản 10 ngày làm việc 
cho bên kia.

(2) Trừ khi được Mitrade thông báo bằng văn bản, sau khi chấm dứt thỏa thuận khách hàng này, Mitrade sẽ ngay lập tức đóng tất cả các giao 
dịch sản phẩm tài chính chưa được niêm yết của bạn.

(a) Nếu bất kỳ sự kiện nào xảy ra có ảnh hưởng đến việc thực hiện hoặc tuyên bố việc Mitrade cung cấp các giao dịch sản phẩm tài chính 
cho bạn là bất hợp pháp hoặc không thực tế theo các điều khoản được nêu trong thỏa thuận khách hàng này, Mitrade có thể chấm 
dứt ngay thỏa thuận khách hàng này bằng cách cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản.

(b) Trong trường hợp thỏa thuận khách hàng này bị chấm dứt, thông báo đóng phải được cung cấp bởi bạn đối với tất cả các vị thế mở. 
Thông báo này phải được cung cấp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoặc ngày khác theo thông báo của Mitrade theo 
quyết định cân nhắc của mình. Nếu bạn không hủy bỏ bất kỳ vị thế CFD đang mở nào trong khoảng thời gian đó, Mitrade có quyền 
đóng các vị thế CFD như thể một sự kiện mặc định đã xảy ra theo thỏa thuận khách hàng này.

(c) Việc chấm dứt thỏa thuận sẽ không giải phóng cho một trong hai bên khỏi bất kỳ nghĩa vụ hiện có nào hoặc khỏi bất kỳ trách nhiệm 
pháp lý nào đối với bất kỳ vi phạm trước đây, với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận khách hàng này và sẽ không làm giảm bất kỳ 
nghĩa vụ nào mà bạn nợ Mitrade theo quy định của thỏa thuận khách hàng trước khi chấm dứt.

(d) Các quyền theo thỏa thuận khách hàng này chỉ có thể được miễn bằng văn bản, việc miễn trừ đó không ảnh hưởng đến các quyền 
hoặc quyền lợi của bên từ bỏ đối với các vi phạm thỏa thuận tiếp theo. Nếu không bắt buộc thực hiện sẽ không được hiểu là một sự 
từ bỏ.

(e) Mitrade có toàn quyền quyết định chấm dứt thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức, hủy bỏ các giao dịch trong quá khứ, thu hồi lợi 
nhuận trước đó, hủy lệnh hoặc tái định giá hoặc đóng một vị thế bất cứ lúc nào cho bất kỳ giá trị nào hoặc chấm dứt thỏa thuận khách 
hàng này nếu theo ý kiến nhất quán của Mitrade, bạn bị nghi ngờ về các hoạt động trái phép, thao túng thị trường, giao dịch sai, gian 
lận thị trường, lén lút, mở rộng quy mô, giao dịch rửa tiền, giao dịch nội gián, bán khống, vi phạm luật dịch vụ tài chính hoặc vi phạm 
AML / Quần đảo Cayman Chế độ CTF.
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25. TỔNG QUÁT

(1) Mitrade có thể sửa đổi thỏa thuận khách hàng này để đáp ứng với sự thay đổi trong các yêu cầu lập pháp hoặc quy định (chẳng hạn như 
áp dụng lệnh cấm đối với một số vị thế ngắn nhất định hoặc yêu cầu công bố thông tin mới) hoặc thay đổi chính sách nội bộ.

(2) Mitrade sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi như vậy trước đó:

(a) 10 ngày sau khi chúng tôi đã đăng thông báo về việc sửa đổi trên trang web của Mitrade; hoặc

(b) Sau khi cung cấp thông báo cho bạn qua email; hoặc

(c) Vào ngày bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào sau khi sửa đổi. Bất kỳ sửa đổi nào khác phải được đồng ý bằng văn bản giữa bạn 
và chúng tôi.

(3) Mitrade có các quyết định theo thỏa thuận khách hàng có thể ảnh hưởng đến các vị thế của bạn. Bạn không có quyền chỉ đạo cách chúng 
tôi thực hiện theo quyết định của mình. Khi thực hiện các quyết định của chúng tôi, bạn đồng ý rằng với tư cách là người có giấy phép kinh 
doanh đầu tư chứng khoán đầy đủ để hoạt động với tư cách là nhà môi giới-đại lý, chúng tôi không có nghĩa vụ thiện chí rõ ràng hay ngụ ý. 
Chúng tôi sẽ xem xét các nghĩa vụ liên quan, chính sách theo luật định và việc quản lý tất cả các rủi ro (bao gồm tài chính, chống rửa tiền 
và chống khủng bố, rủi ro tín dụng và pháp lý) đối với bản thân và tất cả các khách hàng của chúng tôi, nghĩa vụ của chúng tôi với các đối 
tác, điều kiện thị trường và danh tiếng của chúng tôi khi thực hiện các quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hành động hợp lý 
trong việc thực hiện các quyết định của mình, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn hoặc để tránh 
hoặc nhằm giảm thiểu tổn thất trong tài khoản của bạn. Khi thực hiện các quyết định của chúng tôi, đặc biệt liên quan đến hoạt động trái 
phép, bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc thực hiện theo quyết định đó của chúng tôi là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp 
của Mitrade, với tư cách là chủ sở hữu giấy phép kinh doanh đầu tư chứng khoán đầy đủ để hoạt động như một môi giới-đại lý.

(4) Khi một điều khoản có ngụ ý hoặc rõ ràng yêu cầu Mitrade phải nghi ngờ, đưa ra ý kiến hoặc đưa ra quyết định, về sự tồn tại của một số sự 
kiện hoặc tình trạng nhất định, Mitrade có thể đưa ra nghi ngờ, ý kiến hoặc quyết toàn quyền quyết định. Bạn đồng ý rằng những phát hiện 
đó là cuối cùng và không thể được đánh giá xứng đáng trong bất kỳ diễn đàn nào. Điều này không giới hạn quyền của Mitrade trong việc 
thay đổi hoặc sửa đổi những nghi ngờ, ý kiến hoặc quyết định của họ vào từng thời điểm.

(5) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận khách hàng, trong việc cung cấp các dịch vụ theo thỏa thuận khách hàng này, chúng tôi 
sẽ có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết theo quyết định cân nhắc của mình để đảm bảo các dịch vụ được 
cung cấp theo thỏa thuận khách hàng này nhằm tuân thủ tất cả các điều của luật pháp. Bạn phải đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các 
luật áp dụng. Nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không tuân thủ, chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận khách hàng này ngay lập tức mà không 
cần thông báo.

(6) Mitrade có quyền giới hạn quy mô các vị thế mở của bạn, cho dù trên cơ sở ròng hoặc gộp lại trong bất kỳ trường hợp thích hợp nào được 
xác định bởi Mitrade. Mitrade cũng có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn để đặt lệnh thiết lập vị thế bất cứ lúc nào theo quyết định 
của Mitrade mà không cần phải thông báo cho bạn.

(7) Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào có trong thỏa thuận khách hàng được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản 
đó sẽ bị coi là bị xóa và hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục không được sửa đổi.

(8) Khi giao dịch trong các sản phẩm tài chính theo thỏa thuận khách hàng, khi Mitrade cần mua / bán ngoại tệ theo thời gian, tỷ giá hối đoái 
áp dụng sẽ là bất kỳ tỷ giá hối đoái nào được công bố do Mitrade lựa chọn theo quyết định riêng của mình có sẵn vào ngày tiền của bạn 
được trao đổi.

(9) Các quyền được quy định trong thỏa thuận khách hàng này không loại trừ các quyền khác do pháp luật quy định.

(10) Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận khách hàng này hoặc bất kỳ giao 
dịch nào, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Mitrade.

(11) Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện qua email hoặc điện thoại, các cuộc trò chuyện trên internet (trò chuyện) 
và các cuộc họp giữa bạn và chúng tôi và cung cấp các bản ghi âm như vậy, hoặc bản ghi âm từ các bản ghi âm đó, làm bằng chứng cho 
bất kỳ bên nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ cơ quan quản lý hoặc tòa án pháp lý) mà chúng tôi, theo toàn bộ quyết định của 
chúng tôi, thấy đó là mong muốn hoặc cần thiết để tiết lộ thông tin đó trong bất kỳ tranh chấp hoặc tranh chấp dự kiến nào giữa chúng tôi 
và bạn. Chúng tôi có thể cung cấp bản sao các bản ghi âm các cuộc gọi điện thoại đó cho cơ quan quản lý của cơ quan có thẩm quyền mà 
không có sự đồng ý của bạn.
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(12) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mitrade được phép thực hiện tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử và tìm kiếm các cơ quan tham chiếu tín dụng để 
xác minh danh tính và tình trạng tín dụng của bạn. Nếu những cuộc tìm kiếm như vậy được thực hiện, Mitrade có thể lưu hồ sơ về nội dung 
và kết quả của những cuộc tìm kiếm đó theo tất cả các luật hiện hành và áp dụng.

(13) Mitrade có quyền thu thập những thông tin cần thiết từ bạn để đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo luật và quy định về chống Rửa tiền hiện 
hành. Mitrade có thể chuyển thông tin thu thập được từ bạn và liên quan đến các giao dịch theo yêu cầu của các luật và quy định hiện hành 
về chống rửa tiền và không có nghĩa vụ thông báo cho bạn rằng họ đã làm như vậy. Mitrade có thể thực hiện tất cả các hoạt động kiểm tra 
chống rửa tiền liên quan đến bạn (bao gồm danh sách bị hạn chế, người bị chặn và danh sách quốc gia) khi Mitrade cho là cần thiết hoặc 
phù hợp, và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

(14) Mitrade có quyền cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến nghĩa vụ của mình hoặc yêu cầu (cho dù ràng buộc về mặt pháp lý hay không) 
từ một cơ quan quản lý có liên quan.

(15) Thỏa thuận khách hàng này được cung cấp cho bạn bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn bằng tiếng Anh trong suốt thời 
gian của thỏa thuận khách hàng này. Tuy nhiên, nếu có thể hoặc thích hợp và để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng giao tiếp với bạn 
bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận khách hàng này là phiên bản điều chỉnh và sẽ được ưu tiên 
áp dụng bất cứ khi nào có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản khác.

26. BẤT KHẢ KHÁNG

(1) Theo ý kiến hợp lý của mình, chúng tôi có thể xác định rằng tình trạng khẩn cấp hoặc một thị trường ngoại lệ tồn tại (“Sự kiện bất khả 
kháng”), trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bạn. Một sự kiện bất khả kháng sẽ bao gồm, nhưng 
không giới hạn, sau đây:

(a) Bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự kiện nào xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc hỗn loạn 
dân sự, hành động khủng bố, chiến tranh, hành động công nghiệp, hành vi và quy định của bất kỳ cơ quan hoặc cơ quan chính phủ 
hoặc quốc gia nào) mà theo ý kiến của chúng tôi, ngăn cản chúng tôi duy trì một thị trường có trật tự trong một hoặc nhiều sản phẩm 
tài chính mà chúng tôi thường đối phó;

(b) Việc đình chỉ hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường hoặc từ bỏ hoặc thất bại của bất kỳ sự kiện nào mà chúng tôi căn cứ, hoặc chúng tôi 
liên quan theo bất kỳ các cách, báo giá của chúng tôi hoặc áp đặt các giới hạn hoặc các điều khoản đặc biệt hoặc bất thường đối với 
giao dịch ở bất kỳ thị trường nào như vậy hoặc trên bất kỳ sự kiện giống như vậy;

(c) Sự xuất hiện của một phong trào quá mức ở bất kỳ vị thế nào và / hoặc thị trường cơ bản hoặc dự đoán của chúng tôi (hành động hợp 
lý) của sự xuất hiện của một chuyển động như vậy;

(d) Bất kỳ sự cố hoặc thất bại của truyền dẫn, thông tin liên lạc hoặc các cơ sở máy tính, gián đoạn cung cấp điện, hoặc lỗi thiết bị điện 
tử hoặc thông tin liên lạc; hoặc

(e) Bất kỳ nhà cung cấp liên quan, nhà môi giới trung gian, đại lý hoặc đại lý chính của chúng tôi, người giám sát, người giám sát phụ, đại 
lý, sàn giao dịch, nhà thanh toán bù trừ hoặc tổ chức quản lý hoặc tự quản lý, vì bất kỳ lý do gì, không thực hiện nghĩa vụ của mình.

(2) Nếu chúng tôi xác định rằng một sự kiện bất khả kháng tồn tại, chúng tôi có thể, theo quyết định cân nhắc của chúng tôi, mà không cần 
thông báo và bất cứ lúc nào, thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

(a) Tăng yêu cầu ký quỹ của bạn;

(b) Đóng tất cả hoặc bất kỳ vị thế mở nào của bạn theo giá đóng cửa như vậy vì chúng tôi cho là phù hợp một cách hợp lý;

(c) Đình chỉ hoặc sửa đổi việc áp dụng tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này trong phạm vi sự kiện bất khả kháng khiến 
chúng tôi không thể hoặc không thể tuân thủ thỏa thuận;

(d) Hủy lệnh chờ, vô hiệu hóa các giao dịch trước đây, tái định giá các vị thế mở hoặc chấm dứt thỏa thuận khách hàng này; hoặc

(e) Thay đổi thời gian giao dịch cuối cùng cho một vị thế cụ thể.
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27. QUYỀN RIÊNG TƯ

(1) Để cung cấp cho bạn những dịch vụ này, Mitrade cần thu thập thông tin cá nhân về bạn và có được sự đồng ý của bạn liên quan đến việc 
xử lý những thông tin cá nhân đó. Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu hoặc đồng ý với các quy trình xử lý thông tin được nêu 
chi tiết trong thỏa thuận khách hàng này, Mitrade có thể không thể cung cấp các dịch vụ được nêu trong thỏa thuận khách hàng này cho 
bạn.

(2) Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký và tham gia Thỏa thuận này, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo sở thích 
của bạn do bạn chỉ định cho mục đích tiếp thị các sản phẩm có liên quan của chúng tôi và các sản phẩm có liên quan của các Cộng sự của 
chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được chỉ định. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục 
đích như vậy và có thể thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên 
hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại cs@mitrade.com.

(3) Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp cho Mitrade là chính xác và cập nhật mọi lúc. Mọi thay đổi phải được thông báo cho 
Mitrade càng sớm càng tốt.

(4) Mitrade có các hệ thống và quy trình để giải quyết các yêu cầu về quyền riêng tư và chính sách bảo mật luôn có sẵn để bạn tham khảo trên 
trang web của chúng tôi, nếu bạn cần thêm thông tin về cách thức và lý do tại sao Mitrade thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin.

(5) Bạn ủy quyền cho Mitrade thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào cho phép Mitrade cung cấp và / hoặc cải thiện 
dịch vụ của mình. Điều này có thể, đôi khi, yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho các thực thể, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan 
của chúng tôi và cho các tổ chức ở các quốc gia không có luật tương đương để bảo vệ thông tin của bạn. Mitrade sẽ thực hiện các bước 
hợp lý để đảm bảo rằng trong phạm vi tối đa có thể, bất kỳ thông tin nào được gửi đều có mức độ bảo vệ quyền riêng tư giống như chúng 
tôi cung cấp ở đây tại Quần đảo Cayman.

28. THÔNG BÁO

(1) Tất cả các thông tin liên quan đến thỏa thuận khách hàng phải đưa ra bằng văn bản và được gửi bằng tay hoặc gửi qua bưu điện hoặc telex, 
fax hoặc, thư điện tử hoặc cơ sở giao dịch cho bên có liên quan tại địa chỉ có liên quan.

(2) Bất kỳ thông tin liên lạc như vậy sẽ có hiệu lực nếu chuyển giao, sau khi phát hàng; nếu được gửi, hai ngày làm việc sau khi nó được gửi 
đến địa chỉ được biết đến cuối cùng của bên đó; nếu được gửi bằng fax, hoặc thư điện tử hoặc qua cơ sở giao dịch, tại thời điểm truyền 
(nhận và xác nhận); bằng telex, sau khi nhận được câu trả lời.

(3) Trong trường hợp bạn có nhiều người, bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác do Mitrade cung cấp cho một người đó sẽ được 
coi là đã được cung cấp cho tất cả những người đó.

29. BẢO MẬT

(1) Mỗi bên đồng ý không tiết lộ thông tin do bất kỳ bên nào khác cung cấp mà không được công khai (bao gồm sự tồn tại hoặc nội dung của 
các điều khoản này) ngoại trừ:

(a) Với sự đồng ý của bên đã cung cấp thông tin (chẳng hạn đồng ý không bị từ chối một cách bất hợp lý);
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(b) Nếu pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, các điều khoản này, chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan 
quản lý nào;

(c) Liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào có liên quan đến các điều khoản này; hoặc

(d) Cho bất kỳ người nào liên quan đến việc thực hiện các quyền hoặc giải quyết các quyền hoặc nghĩa vụ theo các điều khoản này (bao 
gồm liên quan đến các bước chuẩn bị như đàm phán với bất kỳ người được chuyển nhượng tiềm năng hoặc người tham gia phụ tiềm 
năng hoặc người khác đang xem xét ký hợp đồng với chúng tôi liên quan đến các điều khoản này).

30. THUẾ

Thuế trước bạ

(1) Bạn phải thanh toán và giải trình cho bất kỳ khoản chuyển nhượng hoặc các khoản thuế hoặc thuế tương tự, và mọi khoản bảo đảm tiền 
vay hoặc các nghĩa vụ thuế trước bạ khác có liên quan đến bất kỳ giao dịch nào mà bạn có thể phải chịu. Bạn phải đồng ý bồi thường cho 
chúng tôi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do bạn không làm như vậy.

Khấu trừ

(2) Nếu bạn thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào phải chịu bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu nào, bạn phải trả cho chúng tôi số tiền bổ 
sung hiện hành để đảm bảo rằng số tiền chúng tôi thực nhận bằng toàn bộ số tiền chúng tôi đã nhận mà không có khấu trừ hoặc khấu lưu 
nào được thực hiện.

(3) Nếu chúng tôi thực hiện các khoản thanh toán nào phải chịu bất kỳ khoản giữ lại hoặc khấu trừ, chúng tôi sẽ phải thanh toán cho bạn số 
tiền ròng sau khi thực hiện khấu trừ hoặc khấu lưu đó và sẽ không trả thêm cho bạn số tiền.

(4) Bạn thừa nhận rằng Mitrade không cung cấp lời khuyên về thuế. Mitrade khuyến khích bạn tham khảo ý kiến cố vấn thuế độc lập nếu có 
bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào liên quan đến các tác động thuế khi giao dịch với Mitrade.

31. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

(1) Thỏa thuận này và mỗi vị thế được ký kết với bạn ở tất cả các khía cạnh được điều chỉnh và hiểu và giải thích theo luật của Quần đảo 
Cayman và các tòa án của Quần đảo Cayman sẽ có thẩm quyền không độc quyền để nghe và xác định bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố 
tụng pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ tranh chấp và khiếu nại ngoài hợp đồng. Bạn đồng ý rằng 
tất cả các hành động và thủ tục tố tụng pháp lý như vậy sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

(2) Nếu bạn ở bên ngoài Quần đảo Cayman, quá trình bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng nào ở Quần đảo Cayman có thể được phục vụ cho bạn 
theo các quy tắc hiện hành. Không có nội dung nào trong Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi để phục vụ quy trình theo 
cách khác được pháp luật cho phép.

***Lưu ý: Văn bản tiêu chuẩn là tiếng Anh, văn bản tiếng Việt chỉ mang tính chất tham khảo.
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