
 

 

 

 

 

Thỏa thuận Dịch vụ CopyTrade của ATFX 



 

 

 

Thỏa thuận này đã được ký kết bởi và giữa ATFX và Người sao chép tương ứng sau khi Thỏa thuận được trình bày lần đầu 

trên Website và được chấp nhận sau đó thông qua việc thực hiện các hành động xác định, khẳng định Thỏa thuận có giá trị 

ràng buộc đối với tất cả các Bên liên quan. Đồng thời, Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc đối với Người cung cấp tương 

ứng chấp nhận Thỏa thuận thông qua các hành động tương tự như được đề cập tại Thỏa thuận này. 
 
Bằng cách sử dụng dịch vụ này, tôi đồng ý với các điều khoản dưới đây: 
 

• Tài khoản CopyTrade ATFX (CTA) là một tài khoản giao dịch ATFX mới, độc lập với các tài khoản giao dịch từ các 

dịch vụ ATFX khác. 

 
• Để sử dụng dịch vụ CopyTrade của ATFX, khách hàng phải đăng ký một tài khoản giao dịch ATFX mới chuyên 

dụng gọi là CTA. 

 
• CTA chỉ có thể được sử dụng trong dịch vụ CopyTrade của ATFX. Nó không thể được sử dụng trong các dịch vụ 

giao dịch khác của ATFX. 

 
• Với tư cách là Người sao chép, khách hàng chỉ có thể sao chép 1 Người cung cấp mỗi lần; với tư cách là Người 

cung cấp, khách hàng chỉ có thể có tối đa 100 Người sao chép (nếu Người cung cấp có nhiều Người sao chép hơn, 

họ có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của ATFX để xin cấp phép đặc biệt). ATFX có quyền đưa ra các 

sửa đổi bất kỳ lúc nào. 

 
• Quy tắc phân chia lợi nhuận: phí hiệu suất dao động trong khoảng 0-30%, tùy thuộc vào đề nghị của Người cung 

cấp. ATFX có quyền đưa ra các sửa đổi bất kỳ lúc nào. 

 
 
THUẬT NGỮ 
 

Dịch vụ - toàn bộ dịch vụ của ATFX CopyTrade do ATFX phát triển và duy trì, được dành riêng cho Người sao chép nhằm 

sao chép hoạt động Giao dịch của Người cung cấp. 

 

Thỏa thuận - tài liệu pháp lý cơ sở (bao gồm bất kỳ loại hình mô tả Dịch vụ, các quy định khác hoặc tài liệu pháp lý được 

trình bày đến Người sao chép / Người cung cấp) liên quan đến Dịch vụ. 

 

Người sao chép - thể nhân hoặc pháp nhân sử dụng Dịch vụ, bày tỏ ý định trực tiếp uỷ quyền cho ATFX nhằm thay mặt 

Người sao chép sao chép các hoạt động Giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng khác của ATFX trong Tài khoản 

của Người sao chép. 

 

Hoạt động giao dịch - các giao dịch, quyết định chính xác và các hành động khác được thực hiện bởi khách hàng tương 

ứng của ATFX (Người cung cấp) được Người sao chép lựa chọn để sao chép. 

 

Người cung cấp - khách hàng đang hoạt động của ATFX, người thực hiện các hoạt động Giao dịch được Người sao 

chép lựa chọn để sao chép. Lịch sử hoạt động Giao dịch của Người cung cấp được ATFX công bố đến Người sao chép 

thông qua Website. 

 
Website - atcopytrade.com 
 
Tài khoản - tài khoản của Người sao chép hoặc Người cung cấp tương ứng dùng để sử dụng Dịch vụ. 
 
Bên/các Bên - bên tương ứng của Thỏa thuận hiện tại hoặc các bên tương ứng với nhau. 
 
Vốn - số tiền của Người sao chép dành cho việc giao dịch theo các quy định của Thỏa thuận. 



 

 

 
1. PHẠM VI CỦA THỎA THUẬN 
 

1.1. Thỏa thuận hiện tại (cùng với các tài liệu pháp lý khác và mô tả Dịch vụ tương ứng) mô tả, dàn xếp và điều chỉnh 
các mối quan hệ pháp lý giữa ATFX và Người sao chép / Người cung cấp trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch 
vụ. 
 
1.2. Dịch vụ được ATFX phát triển nhằm cung cấp cho Người sao chép khả năng nhận được những lợi ích từ các 
hoạt động Giao dịch. 
 
1.3. Các Bên thừa nhận địa điểm ký kết Thỏa thuận là địa điểm thành lập ATFX. 

 
 

2. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 
 

2.1. ATFX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, cho dù tổn thất đó là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hay là 

hệ quả mà Người sao chép phải gánh chịu từ việc sử dụng Dịch vụ, phần mềm hoặc nội dung của Dịch vụ. Bất kỳ 

hoạt động nào được thực hiện bởi Người sao chép (bao gồm lựa chọn Người cung cấp) đều tiềm ẩn rủi ro riêng, và 

Người sao chép sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại / tổn thất cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu điều đó xảy ra. 

 

2.2. Người cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, cho dù tổn thất đó là trực tiếp, gián tiếp, đặc 

biệt hay là hệ quả mà Người sao chép phải gánh chịu từ việc sử dụng Dịch vụ, phần mềm hoặc nội dung của Dịch 

vụ. Bất kỳ hoạt động nào được thực hiện bởi Người sao chép (bao gồm lựa chọn của Người cung cấp) đều tiềm ẩn 

rủi ro riêng, và Người sao chép sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại / tổn thất cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu điều 

đó xảy ra. 

 

2.3. Người sao chép chấp nhận rằng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, độ trễ trong hoạt động sao chép có thể xảy ra 

do những ảnh hưởng tự nhiên của phần mềm CNTT và cơ sở hạ tầng liên quan đến mạng internet toàn cầu và tốc 

độ truyền dữ liệu giữa Người cung cấp và Người sao chép. Người sao chép chấp nhận rằng trong thời gian tạm 

ngưng này, tình huống giao dịch tổng thể có thể thay đổi và dẫn đến thua lỗ hoặc lợi nhuận ngoài ý muốn cho Người 

sao chép. Trong trường hợp này, ATFX và Người cung cấp sẽ không phải bồi thường Người sao chép đối với bất kỳ 

khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ tổn thất/ thiệt hại nào phải chịu, điều đó có nghĩa là ATFX và Người cung cấp 

không có trách nhiệm pháp lý nào đối với Người sao chép liên quan đến những tổn thất/ thiệt hại phải chịu. 

 

 
3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 
 

3.1. Tư cách của ATFX 
 

3.1.1. Theo Thỏa thuận, ATFX hoạt động như một Bên riêng biệt, không thực hiện bất kỳ quyền hạn nào do 

Người sao chép và/hoặc Người cung cấp ủy quyền, cũng không hoạt động với tư cách là đại lý hoặc đại diện 

được ủy quyền của bất kỳ Bên nào. Cần khẳng định rằng việc ATFX cung cấp Dịch vụ hoàn toàn là kết quả 

của nghiên cứu trí tuệ kết hợp công nghệ, bí quyết và các giải pháp khác của ATFX vì lợi ích của Người sao 

chép. 

 

3.1.2. ATFX đảm bảo đã thực hiện tất cả các kiểm tra lý lịch cần thiết và hợp lý đối với Người cung cấp nhằm 

thu thập dữ liệu lịch sử chính xác nhất về Người cung cấp và đảm bảo rằng thông tin dành cho Người sao 

chép được đưa ra trên Website, bao gồm lịch sử giao dịch nhất định của Người cung cấp là khách hàng quen 

thuộc của ATFX. 

 

 

 



 

 

3.1.3. ATFX đảm bảo không sắp xếp lại hoặc làm sai lệch dữ liệu của Người cung cấp hoặc bất kỳ dữ liệu 

nào khác của Người cung cấp mà Người sao chép dựa vào nhằm đưa ra quyết định sao chép hoạt động Giao 

dịch. 

 

3.1.4. ATFX đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao đối với Người sao chép và/hoặc Người cung cấp 

theo Chính sách quyền riêng tư của ATFX. 

 

3.1.5. ATFX đã được Người sao chép ủy quyền sắp xếp tất cả các điều kiện kỹ thuật và điều kiện về tổ chức 

thích hợp để Người sao chép có thể sử dụng Dịch vụ. 

 

3.1.6. Theo Thỏa thuận này, Người sao chép và Người cung cấp thừa nhận tư cách và quyền độc nhất của 

ATFX, cho phép ATFX đơn phương quản lý và kiểm duyệt Tài khoản của Người cung cấp và Người sao 

chép, đặc biệt bao gồm: tên, đồ họa, hình ảnh, văn bản và tất cả nội dung khác nằm trong và liên quan đến 

sử dụng Dịch vụ; đình chỉ hoặc chấm dứt chức năng của Tài khoản nếu Người cung cấp hoặc Người sao 

chép vi phạm hoặc không tuân thủ các nguyên tắc hành vi lành mạnh trên internet hoặc có hành vi phi đạo 

đức, đặc biệt nếu những hành động đó vi phạm quyền hợp pháp của bên thứ ba hoặc đe dọa dẫn đến tổn 

hại danh tiếng của ATFX. 
 
3.2. Tư cách của Người sao chép 
 

3.2.1. Người sao chép không thực hiện các hoạt động giao dịch một cách trực tiếp. Thay vào đó, Người 

sao chép sao chép các hoạt động Giao dịch của Người cung cấp. 
 

3.2.2. Người sao chép, đơn phương và theo quyết định của riêng mình, lựa chọn Người cung cấp để sao 

chép giao dịch căn cứ vào dữ liệu lịch sử của Người cung cấp về các hoạt động Giao dịch được công bố 

trên Website. Người sao chép hiểu rằng họ có trách nhiệm đánh giá và thực hiện thẩm định Người cung cấp 

một cách phù hợp và đúng đắn trước khi sử dụng các dịch vụ của Người cung cấp. Người sao chép đã kiểm 

tra đăng ký, ủy quyền, yêu cầu pháp lý, hiệu suất và tính phù hợp của Người cung cấp trước khi tham gia 

Điều khoản và Thỏa thuận này. 
 

3.2.3. Người sao chép sẽ không coi Dịch vụ như là lời khuyên đầu tư. ATFX không đề xuất hoặc xác 

nhận bất kỳ (những) Người cung cấp nào. Trong trường hợp ATFX không giám sát hiệu suất trong quá 

khứ của Người cung cấp, hoạt động giao dịch trong Tài khoản hoặc hiệu suất trong Tài khoản, ATFX sẽ 

cố gắng giám sát hiệu suất của Người cung cấp dựa vào kết quả dự phóng. 
 

3.2.4. Người sao chép hiểu rằng Người cung cấp có thể không được ủy quyền hoặc đăng ký và do đó, có thể 

không được quản lý, thẩm định hoặc giám sát bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc chính phủ nào. Nếu Người 

cung cấp được ủy quyền hoặc đã đăng ký, Người sao chép hiểu rằng các quy tắc mà Người cung cấp phải 

tuân theo có thể khác với các quy tắc trong quyền tài phán của Người sao chép. 
 

3.2.5. Người sao chép, trong phạm vi Tài khoản, có quyền thiết lập, sửa đổi và chấm dứt các giao dịch 

đặt lệnh của mình bất kể việc sử dụng Dịch vụ và hành động của Người cung cấp. Trong những trường 

hợp này, Người sao chép phải tuân theo các quy định tương ứng trong tài liệu pháp lý của ATFX. 
 

3.2.6. Dữ liệu cá nhân của Người sao chép có thể được tiết lộ và công khai nếu Người sao chép cho 

phép dữ xử lý liệu cá nhân của mình. Sự cho phép đó sẽ có hiệu lực nếu Người sao chép đáp ứng các 

yêu cầu nhất định do ATFX đặt ra trong phạm vi Tài khoản của Người sao chép. 
 
3.3. Tư cách của Người cung cấp 
 

3.3.1. Người cung cấp là khách hàng của ATFX, người sử dụng dịch vụ tương ứng của ATFX và 

biểu đạt sự chấp nhận để được sao chép bởi Người sao chép tiềm năng. 

 

 



 

 

3.3.2. Người cung cấp không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và không được ATFX tuyển dụng. ATFX chưa 

tham gia vào bất kỳ quan hệ pháp lý nào với Người cung cấp với tư cách là cố vấn đầu tư. 
 

3.3.3. Người cung cấp chấp nhận ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của ATFX và cho phép 

ATFX xử lý dữ liệu cá nhân của Người cung cấp - đặc biệt là các hoạt động Giao dịch và lịch sử giao 

dịch trước đó cho các mục đích của việc cung cấp Dịch vụ. 

 
3.3.4. Người cung cấp ủy quyền cho ATFX công bố lịch sử giao dịch của mình cho Người sao chép tiềm năng. 

 

3.3.5. Người cung cấp, theo các điều kiện của Thỏa thuận và theo quyết định riêng của mình, có thể quyết 

định xem hoạt động Giao dịch của mình có thể được quan sát/theo dõi bởi Người sao chép hay không. Trong 

trường hợp này, ngay sau khi Người cung cấp kích hoạt Tài khoản của mình, Người cung cấp sẽ đồng thời 

xác nhận (cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình) rằng dữ liệu cá nhân của họ - lịch sử các hoạt động giao 

dịch đã thực hiện trước đó - trở thành công khai và có thể truy cập bởi mọi bên thứ ba, bao gồm cả những 

Người sao chép tiềm năng. 
 

3.3.6. Người cung cấp được quyền quảng cáo công khai tư cách của mình và minh hoạ tổng số 

Người sao chép và dữ liệu hiệu suất của Người cung cấp khác. 
 

3.3.7. Người cung cấp sẽ luôn hành động với thiện chí bảo vệ lợi ích của Người sao chép, phụ thuộc trực 

tiếp vào các hoạt động của Người cung cấp trong khuôn khổ Thỏa thuận, bằng nỗ lực hết sức của mình. 
 
 
4. MÔ TẢ DỊCH VỤ TỔNG QUAN 
 

4.1. Người cung cấp hành động theo ý chí không bị ràng buộc của riêng mình và tự do lựa chọn, theo quyết định riêng 

của mình, hoạt động Giao dịch nào sẽ được thực hiện. Người sao chép không có quyền tác động đến quyết định của 

Người cung cấp về các hoạt động Giao dịch sắp tới và, hơn nữa, điều này khẳng định rằng không tồn tại quan hệ 

pháp lý nào giữa Người sao chép và Người cung cấp. 
 

4.2. Người cung cấp không có quyền giám sát bất kỳ Tài khoản nào của Người sao chép. 
 

4.3. Người sao chép có quyền đặt khối lượng tối đa theo lot khi thực hiện sao chép hoạt động Giao dịch. Đồng thời 

Người sao chép thừa nhận thực tế rằng Người sao chép đã nắm được nội dung trong Cảnh báo Rủi ro. 

 

4.4. Người sao chép sử dụng bộ công cụ IT do ATFX phát triển trong thực hiện hoạt động giao dịch để duy trì 

quyền kiểm soát việc sao chép các hoạt động Giao dịch trong quá trình sử dụng Dịch vụ. 

 

4.5. Người sao chép cần trả phí hoa hồng cho mỗi giao dịch được sao chép hoặc giao dịch được mở trực tiếp 

theo nguyên tắc phân chia lợi nhuận do ATFX đặt ra. ATFX có quyền đưa ra các sửa đổi bất kỳ lúc nào. 
 

4.6. Người cung cấp, dựa theo thông tin được công bố trên Website, sẽ nhận được thu nhập. Người sao chép đồng 

ý trả phí hiệu suất hàng tuần cho Người cung cấp khi lợi nhuận ròng tích lũy được kể từ lần tính toán lợi nhuận cuối 

cùng là số dương (trừ đi bất kỳ khoản phí swap, phí hoa hồng bổ sung và phí phụ trội nào được áp dụng). Nếu lợi 

nhuận ròng tích lũy kể từ lần tính toán lợi nhuận cuối cùng là số âm, Người cung cấp sẽ không nhận được bất kỳ 

khoản lợi nhuận nào cho đến khi lợi nhuận ròng tích lũy trở thành dương. 
 

4.7. Theo Thỏa thuận này, Người sao chép và Người cung cấp ủy quyền cho ATFX thực hiện tính toán các 

khoản phí và thu nhập tương ứng. 

 

4.8. ATFX không chịu trách nhiệm cho trường hợp tài khoản của Người sao chép thực hiện yêu cầu rút tiền 

dẫn đến việc phân chia phí hiệu suất không được thực hiện thành công. 
 

 
 



 

 

4.9. Người sao chép và Người cung cấp hiểu rằng các giao dịch chuyển tiền như vậy sẽ không thể thực hiện nếu tiền 
ký quỹ yêu cầu cho các vị thế mở tại thời điểm đó không đủ hoặc nếu ATFX cho rằng các giao dịch chuyển tiền này 
có thể ảnh hưởng đến tiền ký quỹ cần thiết cho các vị thế mở. Do đó, ATFX có quyền không thực hiện giao dịch 
chuyển tiền đó hoặc yêu cầu đóng bất kỳ hoặc tất cả các vị thế đang mở. 
 
4.10. Người sao chép hiểu và xác nhận rằng Người sao chép ủy quyền cho ATFX khấu trừ trực tiếp tỷ lệ phần trăm 
đã thỏa thuận từ số một tài khoản cụ thể và chuyển đến tài khoản của Người cung cấp trong vòng 1 ngày làm việc. 
 
4.11. ATFX không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố ngưng trệ nào do thực hiện phân chia phí hiệu suất. 
 

 

5. HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÁC BÊN 
 

5.1. Hạn chế đối với Người cung cấp 
 

5.1.1. Người cung cấp không được phép thực hiện các thay đổi được mô tả trong Điều 3.3.5 của 

Thỏa thuận nếu Người sao chép duy trì tư cách được sao chép. 
 

5.2. Hạn chế đối với Người sao chép 
 

5.2.1. Người sao chép phải vượt qua tất cả các yêu cầu đăng ký do ATFX đặt ra. 
 

5.3. Hạn chế đối với cả hai Bên 
 

5.3.1. Người sao chép hoặc Người cung cấp có thể tạm ngừng hoạt động của người còn lại, do đó dẫn đến 

tình trạng (a) các hoạt động Giao dịch sắp tới không cho phép Người sao chép có thể thực hiện sao chép, (b) 

các hoạt động Giao dịch sắp tới không áp dụng cho Tài khoản của Người sao chép. 

 

5.3.2. ATFX có quyền đơn phương, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ cho 

Người sao chép trong các trường hợp hợp lý và chính đáng. 
 

5.3.3. ATFX có quyền đơn phương, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt và sửa đổi tư cách của Người 

cung cấp đối với Người sao chép trong các trường hợp hợp lý và chính đáng. 
 

5.3.4. Các Bên thừa nhận rằng quy trình xác thực ID của họ do ATFX thực hiện có thể diễn ra sau khi Bên 

đó đã thoả mãn điều kiện đối với các yêu cầu và chính sách nhất định do ATFX xác định. Quy trình này là 

bắt buộc đối với các Bên nếu ATFX áp dụng riêng đối với bất kỳ bên nào trong số họ. 
 
 
6. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN 
 

6.1. Người sao chép và Người cung cấp đồng ý rằng họ sẽ: 
 

6.1.1. cam kết chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn tiền tệ, thuế và các luật 

khác của quốc gia cư trú, bao gồm toàn bộ trách nhiệm đối với hoạt động thương mại phát sinh từ việc sử 

dụng Dịch vụ; 
 

6.1.2. cung cấp dữ liệu trung thực và chính xác cho ATFX; 
 

6.1.3. thừa nhận ý nghĩa của các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận; 
 
6.1.4. hoàn toàn hiểu được hậu quả của các hành động của họ. 

 

6.2. Các Bên xác nhận rằng họ sẽ không hành động dưới ảnh hưởng của tình trạng say rượu hoặc ma túy dưới bất 
kỳ hình thức nào. Các bên phải hiểu và kiểm soát hành vi của mình. 

 

 



 

 

 
6.3. Người sao chép và Người cung cấp đồng ý rằng họ sẽ không: 

 

6.3.1. thay mặt cho ATFX đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền hạn nào; 
 
6.3.2. sử dụng thương hiệu ATFX hoặc ATFX CopyTrade cho bất kỳ mục đích cá nhân nào; 
 
6.3.3. thay mặt cho ATFX hoặc ATFX CopyTrade thực hiện bất kỳ đảm bảo hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên 
quan đến các giao dịch chuyển tiền hoặc sử dụng tên thương hiệu và/hoặc nhãn hiệu được bảo hộ của ATFX 
hoặc ATFX CopyTrade; 
 
6.3.4. thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ATFX hoặc gây ra bất kỳ 
khiếu nại nào đối với ATFX từ các bên thứ ba. 

 
 

6.4. Trong trường hợp các thủ tục pháp lý được khởi lên nhằm chống lại ATFX vì lý do Người sao chép và/hoặc 

Người cung cấp không tuân thủ Thỏa thuận, tất cả những tổn thất mà ATFX phải chịu sẽ được Bên tương ứng bồi 

thường đầy đủ. 
 

6.5. Người sao chép phải hạn chế nghiêm ngặt giao dịch thông qua phương pháp sao chép hoạt động Giao dịch nếu 

Người sao chép không có khả năng chịu đựng những tổn thất/ thiệt hại có thể xảy ra và phải đối mặt với khó khăn 

tài chính cá nhân nặng nề.  
 
 
7. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ NẠP / RÚT TIỀN 
 

7.1. Tất cả các giao dịch liên quan đến nạp/rút tiền của Người sao chép phải được thực hiện theo các chỉ dẫn của 

ATFX được nêu trên Website. 

 

7.2. Bên cạnh Điều 7.1 của Thỏa thuận, quy trình nạp/rút tiền cũng được tổ chức theo quy trình của ATFX, được mô 

tả trong các tài liệu pháp lý/ mô tả dịch vụ khác và các thông tin liên quan khác trên Website (xem phần “Thuật ngữ”, 

điều khoản - “Thỏa thuận” để tham khảo). 
 
 
8. NGHĨA VỤ 
 

8.1. Theo Thỏa thuận, ATFX cam kết thực hiện nghĩa vụ phân xử bất kỳ khiếu nại hợp lý nào của các Bên và đưa 

ra bất kỳ quyết định phù hợp nào. 

 

8.2. ATFX hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Bên nào về bất kỳ tổn thất/thiệt hại nào phát sinh. 

 

8.3. ATFX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, ngẫu 

nhiên, bỏ lỡ lợi nhuận, v.v.) phát sinh đối với bất kỳ Bên nào liên quan đến Thỏa thuận hiện tại. 
 
9. CẢNH BÁO RỦI RO 
 

9.1. ATFX không đảm bảo lợi nhuận. Kết quả giao dịch dương trong quá khứ không đảm bảo kết quả giao dịch dương 

trong tương lai. 

 
9.2. Người sao chép hiểu và chấp nhận những tổn thất tài chính có thể xảy ra, bao gồm thua lỗ trực tiếp hoặc bỏ lỡ 
lợi nhuận do những rủi ro sau: 

 

9.2.1. rủi ro mà Người sao chép không có đủ trình độ và kiến thức để giao dịch và/hoặc lựa chọn Người 

cung cấp để thực hiện sao chép; 

 



 

 

9.2.2. rủi ro mà các hành động của Người cung cấp và các hoạt động Giao dịch đã thực hiện có thể 

không đáp ứng kỳ vọng lợi ích của Người sao chép; 

 

9.2.3. rủi ro Người sao chép có thể mất quyền kiểm soát Tài khoản; 

 

9.2.4. rủi ro các bên thứ ba có thể lấy được quyền truy cập Tài khoản; 

 

9.2.5. các rủi ro liên quan đến các sự kiện Bất khả kháng như thiên tai, các hoạt động quân sự, đình công, 

bạo loạn, gián đoạn chức năng của mạng và các thiết bị CNTT khác, ngắt điện, v.v.; 

 

9.2.6. rủi ro mà Người sao chép và/hoặc Người cung cấp có thể hiểu sai hoặc giải thích sai về Thỏa thuận; 

 

9.2.7. rủi ro thông báo chậm trễ đến ATFX về các hành động phạm tội, gian lận hoặc bất kỳ hành động bất 

hợp pháp nào khác đối với tiền Vốn mà trái với các điều kiện của Thỏa thuận; 
 

9.2.8. rủi ro chậm trễ không lường trước được khi điều chuyển tiền Vốn giữa các Tài khoản hoặc thực hiện 

các yêu cầu nạp/rút tiền không kịp thời; 

 

9.2.9. rủi ro đơn phương thay đổi tư cách của bất kỳ Bên nào trong số các Bên theo Điều 5.3.1 của Thỏa 

thuận. 
 
 
10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 

10.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ thời điểm được Bên tương ứng chấp nhận. 

 

10.2. Các Bên thừa nhận rằng ATFX có quyền đưa ra các sửa đổi đối với các quy định của Thỏa thuận bất kỳ lúc 

nào sau khi đã thông báo cho các Bên. Những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực và trở thành ràng buộc đối với Bên đó 

kể từ ngày được đề cập trong thông báo. 
 

10.3. Khi đồng ý với Thỏa thuận, Người cung cấp đồng thời cấp quyền xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho ATFX và 

bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu trong các đồ 

thị, khảo sát, báo cáo, sản phẩm phần mềm CNTT, ứng dụng web , v.v. được phát triển bởi ATFX và được sử dụng 

bởi bất kỳ bên thứ ba nào. 

 

10.4. Nếu một hoặc nhiều điều khoản của Thỏa thuận trở nên vô hiệu bởi bất kỳ lý do gì, điều đó sẽ không ảnh hưởng 

đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác ở đây. 

 

10.5. Các khiếu nại về bỏ lỡ lợi nhuận sẽ không được ATFX chấp nhận phân xử. 

 

10.6. Các Bên không bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho nhau. 

 

10.7. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tiếng Anh và các văn bản ngôn ngữ khác của Thỏa thuận, các Bên 

sẽ thực hiện các biện pháp nhằm xác định ý nghĩa thực tế của các điều kiện thích hợp. Trong trường hợp ý nghĩa 

giữa các ngôn ngữ không khớp nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.  
 
 


