
“Anzo Capital Trading Contest” Terms and Conditions |  
Điều khoản chương trình “Cuộc thi giao dịch Anzo Capital”

1 Mapp Street, Belize City, Belize C.A
anzocapital.com 

1 of 21 of 2

“ANZO CAPITAL TRADING CONTEST” TERMS AND CONDITIONS

1 of 3

The Trading Contest is offered by Anzo Capital Limited (“Anzo Capital”, or “Company”) to its clients under the following Terms & Conditions, and is 
available only to Trading contest accounts.
Cuộc thi Giao dịch được cung cấp bởi Anzo Capital Limited (“Anzo Capital”, hoặc “Công ty”) cho khách hàng của mình theo các Điều khoản & Điều 
kiện sau đây và chỉ dành cho các tài khoản của Cuộc thi giao dịch.

1. INTRODUCTION  GIỚI THIỆU

1.1  This trading Contest is for introductory purpose and only applicable to new clients (“Clients”) and existing clients who have satisfied the 
    criteria for this Trading Contest as set out in paragraph 1.3. of the Trading Contest Terms and Conditions.
    Cuộc thi giao dịch này nhằm mục đích giới thiệu và chỉ áp dụng cho khách hàng mới (“Khách hàng”) và những khách hàng hiện tại đã 
    thỏa mãn các tiêu chí cho Cuộc thi giao dịch này như được nêu trong mục 1.3. Điều khoản của Cuộc thi Giao dịch.

1.2  In order for a Client to be eligible to participate in the Trading Contest, he must have opened a Trading Account with the company and he must 
    have completed the age of 18 or the legal age applied in his country of residence or otherwise must not be considered as a “minor” 
    in his country of residence. Only Clients with a Trading Contest account are eligible to participate in this contest.
    Để đủ điều kiện tham gia Cuộc thi giao dịch, khách hàng phải mở Tài khoản giao dịch với công ty và đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp 
    iáp dụng tại quốc gia cư trú của mình. Chỉ những khách hàng có tài khoản Cuộc thi giao dịch mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.

1.3  The Client hereby acknowledges, confirms and accepts to be legally bound by the Terms and Conditions as set out in this Trading Contest 
    and/or any other legally binding Agreement between him and the Company.
    Khách hàng thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và được nêu trong Cuộc thi giao dịch 
    này và/hoặc bất kỳ Thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào khác giữa khách hàng và Công ty.

2. REGISTRATION AND TRADING PERIOD  ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN GIAO DỊCH

2.1  The Trading Contest registration and trading dates for each monthly contest are as follows:
    Ngày đăng ký và ngày giao dịch cho mỗi cuộc thi hàng tháng như sau:

2.2  The Client must register a Backoffice account with Anzo Capital and opened a Trading Contest MT4 account for the competition using the 
    application provided in the Backoffice. 
    Khách hàng phải đăng ký tài khoản Backoffice với Anzo Capital và mở tài khoản MT4 của Cuộc thi giao dịch cho cuộc thi bằng ứng dụng 
    được cung cấp trong Backoffice.

2.3  The Client can only register once for each trading period, however the registration for each trading period can be done at any time as long 
    as the trading period is still active.
    Khách hàng chỉ có thể đăng ký một lần cho mỗi giai đoạn giao dịch, tuy nhiên việc đăng ký cho từng thời kỳ giao dịch có thể được thực hiện 
    bất cứ lúc nào miễn là thời gian giao dịch vẫn còn hoạt động.

3. TERMS AND CONDITIONS  ĐIỀU KHOẢN

3.1  The trading period lasts for 1 month, i.e. from the 1st day until the last day of the given month.
    Thời gian giao dịch kéo dài trong 1 tháng, tức là từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của tháng.

3.2  All participants will be using Standard STP account to trade for this Trading Contest.
    Tất cả người tham gia sẽ được sử dụng tài khoản STP để giao dịch cho Cuộc thi giao dịch này.

3.3  The leverage is fixed at 1:300 and cannot be changed.
    Đòn bẩy cố định 1:300 và không thể thay đổi.

3.4  Initial deposit of JPY 50,000 at the start of the Contest Trading Period.
    Tiền kỹ quỹ ban đầu là $500USD khi bắt đầu cuộc thi giao dịch.

3.5  The Trading Contest can only be applied to 1 (one) account per Client.
    Cuộc thi giao dịch chỉ có thể áp dụng 1 (một) tài khoản cho một khách hàng.

3.6  The Trading Contest cannot be applied to 2 (two) or more contestants who have the same IP addresses.
    Cuộc thi giao dịch không được áp dụng cho 2 (hai) hoặc nhiều hơn người tham gia có cùng địa chỉ IP.

3.7  MT4 account registered for this Trading Contest cannot claim for another promotion offers by Anzo Capital.
    Tài khoản MT4 đã đăng ký cho Cuộc thi giao dịch này không thể tham gia một các khuyến mãi khác của Anzo Capital.

DETAILS  CHI TIẾT

ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH “CUỘC THI GIAO DỊCH ANZO CAPITAL”

STARTS ON  BẮT ĐẦU VÀO ENDS ON  KẾT THÚC VÀO

Registration and trading period
Thời gian giao dịch và đăng ký

1st day of the month, 00:00 server time
Ngày đầu tiên của tháng, 00:00 giờ hệ thống

Last day of the month, 23:59 server time
Ngày cuối cùng của tháng, 23:59 giờ hệ thống
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3.8  The gain formula used to determine the winners for each trading period is used to determine the contest ranking system. The gain formula 
    is: the monthly percentage gain will be calculated utilising the following formula:
    Công thức được sử dụng để xác định người chiến thắng cho mỗi giai đoạn giao dịch được sử dụng để xác định hệ thống xếp hạng cuộc thi. 
    Công thức là: mức tăng phần trăm hàng tháng sẽ được tính bằng công thức sau:

    [(Realized Profit + Unrealized Profit)]/Total Deposits*100 
    [(Lợi nhuận thực hiện+ Lợi nhuận chưa thực hiện)] / Tổng số tiền ký quỹ * 100

3.9  To be qualified as one of the winners, each Trading account must place at least 20 tickets including both opened and closed tickets during the 
    contest period.
    Để đủ điều kiện là một trong những người chiến thắng, mỗi tài khoản Giao dịch phải đặt ít nhất 20 lệnh bao gồm cả lệnh đã mở và đã đóng 
    trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

3.10  Trader will be disqualified from Trading Contest if the equity falls below JPY 50,000 at any point of the time.
      Nhà giao dịch sẽ bị loại khỏi Cuộc thi giao dịch nếu tài sản giảm xuống dưới $500USD tại bất kỳ thời điểm nào.

3.11  There is no monetary risk in participation; however, there are real cash prizes available to the top 13 winners.
      Không có rủi ro tiền tệ khi tham gia; tuy nhiên, có những giải thưởng tiền mặt dành cho 13 người chiến thắng hàng đầu.

3.12  There will be no restriction in trading during the contest period.
      Sẽ không có hạn chế trong giao dịch trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

3.13  Deposits and withdrawals are allowed. No internal transfer is allowed.
      Tiền gửi và rút tiền được cho phép. Không được phép chuyển nội bộ.

4. PRIZES AND VOLUME REQUIREMENTS  GIẢI THƯỞNG VÀ YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG

4.1.  The top performers will be awarded the following: 
     Những người có thành tích hàng đầu sẽ được trao giải sau:
 
 (a)  1st Prizes $2000 payout        Giải nhất nhận $2000USD
 (b)  2nd Prizes $1000 payout         Giải nhì nhận $1000USD
 (c)  3rd Prizes $500 payout            Giải ba nhận $500USD
 (d)  4th Prizes $10 for 10 contestants     Giải tư $10USD cho 10 người tham gia

4.2  All prizes will be a payout to the same MT4 live account used during the Trading Contest. The prizes will be reached the MT4 live account 
    latest on 5 working days after the end of the Trading Contest.
    Tất cả các giải thưởng sẽ được trả vào tài khoản MT4 được sử dụng trong Cuộc thi giao dịch. Giải thưởng sẽ cộng vào tài khoản MT4 muộn 
    nhất trong 5 ngày làm việc sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.

4.3  Performance of the top 13 participants will be announced every Wednesday and Friday.
    Những người có thành tích trong top 13 sẽ được công bố mỗi thứ Tư và thứ Sáu. 

4.4  The top 13 winners will be listed on Tradesocio as leaders for other Tradesocio members to follow. A representative from Anzo Capital will be 
    contacting you for more details.
    13 người chiến thắng hàng đầu sẽ được liệt kê trên Tradesocio với tư cách là người dẫn đầu để các thành viên Tradesocio khác theo dõi. Đại 
    diện từ Anzo Capital sẽ liên lạc với bạn để biết thêm chi tiết.

5. ACKNOWLEDGEMENTS  LỜI CẢM ƠN

5.1  Previous winners of any other Company contests and/or any contestant with direct relation to a previous winner are not entitled to win any 
    prices of this Trading Contest and/or any future contest of the Company. 
    Những người chiến thắng trước đây của bất kỳ cuộc thi nào khác của Công ty và/hoặc bất kỳ người tham dự nào có liên quan trực tiếp đến 
    người chiến thắng trước đó đều không được quyền giành bất kỳ giải thưởng nào của Cuộc thi Giao dịch này và/hoặc bất kỳ cuộc thi nào 
    trong tương lai của Công ty.

5.2  Winning Clients acknowledge and confirm that they shall accept responsibility for any taxes that may be incurred as a result of accepting a 
    Trading Contest Prize. 
    Khách hàng chiến thắng xác nhận họ sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế nào có thể phát sinh do nhận Giải thưởng Cuộc thi Giao dịch.

5.3  By claiming and accepting a Trading Contest prize, each winner agrees for their image and name to be used for marketing and promotional 
    purposes on the Company’s website (to be specified and carried out at the sole discretion of the Company). 
    Bằng cách chấp nhận giải thưởng Cuộc thi giao dịch, mỗi người chiến thắng đồng ý cho hình ảnh và tên của họ được sử dụng cho mục đích 
    tiếp thị và quảng cáo trên trang web của Công ty (được chỉ định và thực hiện theo quyết định riêng của Công ty).

5.4  By participating in the contest, participants authorise the Company to announce interim results and their names on the Company’s website 
    on a regular basis. 
    Khi tham gia cuộc thi, những người tham gia ủy quyền cho Công ty thông báo kết quả tạm thời và tên của họ trên trang web của Công ty 
    thường xuyên

5.5  By registering and participating in the Trading Contest, the Client confirms that he/she has read, understood and agreed to be bound by the 
    Terms and Conditions of the Trading Contest and any other Terms and Conditions of the Company that may apply. 
    Bằng cách đăng ký và tham gia Cuộc thi giao dịch, Khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản của 
    Cuộc thi giao dịch và mọi Điều khoản khác của Công ty có thể áp dụng.
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6. TERMINATION, REVIEW AND AMENDMENT  CHẤM DỨT, XEM XÉT VÀ SỬA ĐỔI

6.1  The Company may require verification documents (such as Proof of Address, Proof of Identity etc.) in order to approve a Client’s application 
    in the Trading Contest. 
    Công ty có thể yêu cầu các tài liệu xác minh (như Bằng chứng Địa chỉ, Bằng chứng Nhận dạng, v.v.) để phê duyệt đơn đăng ký của khách 
    hàng trong Cuộc thi Giao dịch.

6.2  In the event that an official winner(s) of the Trading Contest fails to fulfil the Company’s Live Account KYC requirements, as prescribed by the 
    Company’s Regulators, the winner(s) will be automatically disqualified.
    Trong trường hợp người chiến thắng chính thức của Cuộc thi giao dịch không thực hiện được các yêu cầu KYC Tài khoản thực của Công ty, 
    theo quy định điều chỉnh của công ty, người chiến thắng sẽ tự động bị loại.

6.3  If the Company suspects that a Client has abused or attempted to abuse this or any other promotional program, the Company reserves the 
    right to deny, withdraw and/or withhold the reward without the Client’s consent. In the event that any stop losses are incurred as a result of 
    such a removal, the Company will not be held liable.
    Nếu Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ chương trình khuyến 
    mại nào khác, Công ty có quyền từ chối, rút   và/hoặc giữ lại phần thưởng mà không cần sự đồng ý của Khách hàng. Trong trường hợp có bất 
    kỳ khoản dừng lỗ nào phát sinh do việc loại bỏ như vậy, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

6.4  The Company reserves the right to unilaterally modify, change or terminate the Contest or any of the terms and conditions included herein, at 
    any time, without the Client’s consent.
    Công ty có quyền đơn phương sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt Cuộc thi hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được đưa vào đây, bất cứ 
    lúc nào, mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

6.5  If the registration and/or trading data of a participant in the Promotion corresponds with the registration and/or trading information, including 
    but not limited to IP address, of another participant in the Promotion, Anzo Capital reserves the right to regard this matching as a reason for 
    immediate disqualification.
    Nếu dữ liệu đăng ký và/hoặc giao dịch của người tham gia Chương trình khuyến mãi tương ứng với thông tin đăng ký và/hoặc thông tin giao 
    dịch, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, của người tham gia chương trình khuyến mãi khác, Anzo Capital có quyền coi kết quả khớp 
    này là lý do bị loại ngay lập tức.

6.6  Any indication or suspicion, in Anzo Capital’s sole discretion, of any form of arbitrage (including but not limited to risk free pro ting), abuse 
    (including but not limited to participant’s trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from the 
    Bonus without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage 
    connected to a Bonus or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited bonuses of the eligible client’s real 
    trading accounts with Anzo Capital and/or any transactions carried and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, Anzo 
    Capital reserves the right, at its sole discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all eligible client’s real trading Account(s) 
    with Anzo Capital, cancel all orders and annul all profits of such participant. In these circumstances, Anzo Capital shall not be liable for any 
    consequences of Bonus cancellation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.
    Bất kỳ dấu hiệu hoặc sự nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của Anzo Capital, về bất kỳ hình thức gian lận nào (bao gồm nhưng không giới 
    hạn rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy người tham gia chỉ nhằm mục 
    đích hưởng lợi về tài chính từ Tiền thưởng mà không thực sự quan tâm đến giao dịch trên thị trường và/hoặc chấp nhận rủi ro thị trường), 
    gian lận, thao túng, chênh lệch hoàn lại tiền mặt được kết nối với Tiền thưởng hoặc bất kỳ hình thức hoạt động gian lận hoặc lừa đảo nào 
    khác, sẽ vô hiệu hóa tất cả các khoản thưởng được ghi có trước đây của đủ điều kiện tài khoản giao dịch thực của khách hàng với Anzo 
    Capital và / hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện và / hoặc lợi nhuận hoặc thua lỗ thu được từ đó. Trong những trường hợp này, Anzo 
    Capital bảo lưu quyền, toàn quyền quyết định đóng / tạm ngưng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tất cả các khách hàng đủ điều kiện của (các) Tài 
    khoản giao dịch thực với Anzo Capital, hủy tất cả các đơn đặt hàng và hủy bỏ tất cả lợi nhuận của người tham gia đó. Trong những trường 
    hợp này, Anzo Capital sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào của việc hủy Tiền thưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với 
    (các) đơn hàng đóng cửa bởi Stop Out.

Note: Both English and Vietnamese versions of this agreement shall have equal validity. If there is any conflict or difference between the Vietnamese 
version of the agreement and its English version, the English version prevails.

Lưu ý: Cả hai bản tiếng Anh và tiếng Việt của thỏa thuận này đều có giá trị như nhau. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa bản tiếng 
Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.


