Thể lệ Chương trình bốc thăm khuyến mãi Gold Draw của StormGain
1. Các điều khoản chính
1.1. Đơn vị tổ chức Chương trình bốc thăm khuyến mãi Gold Draw của StormGain (sau đây gọi
là "Chương trình khuyến mãi") là StormGain, sau đây được đặt tên là "Đơn vị tổ chức Chương
trình khuyến mãi".
1.2. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu lúc 21:01 GMT ngày 05/12/2021 (Ngày bắt đầu
khuyến mãi) và kết thúc lúc 21:00 GMT ngày 01/01/2022 (Ngày kết thúc khuyến mãi). Khoảng
thời gian này sẽ được gọi là Thời gian khuyến mãi.
1.3. Công ty công bố thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện (thể lệ) của Chương trình
khuyến mãi tại www.stormgain.com.
1.4. Quỹ giải thưởng của Chương trình khuyến mãi được thiết lập từ nguồn vốn của Công ty.
Quỹ giải thưởng của Chương trình khuyến không được hình thành thông qua việc bán phiếu
thăm hoặc bất kỳ hình thức nào khác từ nguồn tiền của những người tham gia Chương trình
khuyến mãi.
2. Tiêu chí tham gia Chương trình khuyến mãi
2.1. Các khách hàng của StormGain (sau đây gọi là "Khách hàng", "Người tham gia") không
phải là nhân viên cũ hoặc hiện tại của Đơn vị tổ chức và những người có liên quan mật thiết
của họ (người thân hay họ hàng gần), các chi nhánh của Đơn vị tổ chức và những người có
liên quan mật thiết của họ (người thân hay họ hàng gần) và đáp ứng các điều kiện sau sẽ được
tham gia Chương trình khuyến mãi:
2.1.1. Để được coi là đủ điều kiện, Khách hàng phải nạp tiền với số tiền từ 100 USDT (hoặc số
tiền tương đương bằng một đơn vị tiền tệ khác) trở lên vào tài khoản StormGain của họ (không
bao gồm các khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản từ các tài khoản giao dịch khác
được mở với Công ty và/hoặc rút tiền trước từ bất kỳ tài khoản nào được mở với Công ty, bao
gồm cả lợi nhuận) trong Thời gian khuyến mãi thông qua một hoặc nhiều lần thanh toán.
2.2. Khách hàng sẽ nhận được e-mail xác nhận từ Công ty hoặc đối tác của Công ty có chứa
thư xác nhận đăng ký và số đăng ký của Người tham gia chương trình khuyến mãi trong vòng 3
ngày kể từ ngày yêu cầu được gửi. Khách hàng chỉ được coi là đã đăng ký một khi nhận được
e-mail nói trên. Kể từ thời điểm đăng ký, Khách hàng sẽ nhận được trạng thái là Người tham
gia Chương trình khuyến mãi (sau đây gọi là "Người tham gia").
2.3. Người tham gia được chỉ định một số đăng ký cho mỗi 100 (một trăm) USDT được ghi có
vào tài khoản theo như khoản 2.1 của thể lệ này.

2.4. Nếu Người tham gia rút tiền, số đăng ký của Người tham gia Chương trình khuyến mãi sẽ
bị hủy tương ứng với số tiền được rút, bắt đầu từ số đăng ký đã phát hành cuối cùng. Những
số đăng ký đó sẽ không được tham gia bốc thăm.
2.5. Người tham gia đồng ý với việc công bố các thông tin sau: số tài khoản giao dịch của
Người tham gia, số lượng số đăng ký nhận được thông qua Chương trình khuyến mãi và số
lượng giao dịch đã hoàn thành trong Thời gian khuyến mãi.
3. Tiêu chí xác định Người thắng giải của Chương trình khuyến mãi
3.1. Chương trình khuyến mãi được tổ chức thành nhiều đợt, như ghi trong Bảng 1

Vòng

ĐỢT

Người tham gia

Vòng #1

06/12/2021 -

Tất cả Người tham gia Chương trình

09/12/2021

khuyến mãi đáp ứng các điều kiện nêu

Số lượng giải
50

ở Khoản 2.1 của Thể lệ này
Vòng #2

06/12/2021 -

Tất cả Người tham gia Chương trình

16/12/2021

khuyến mãi đáp ứng các điều kiện nêu

100

ở Khoản 2.1 của Thể lệ này
Vòng #3

06/12/2021 -

Tất cả Người tham gia Chương trình

23/12/2021

khuyến mãi đáp ứng các điều kiện nêu

150

ở Khoản 2.1 của Thể lệ này
Vòng #4

06/12/2021 -

Tất cả Người tham gia Chương trình

10/01/2022

khuyến mãi đáp ứng các điều kiện nêu

200

ở Khoản 2.1 của Thể lệ này
Vòng Chung

06/12/2021 -

Tất cả Người tham gia Chương trình

kết #1

10/01/2022

khuyến mãi đáp ứng các điều kiện nêu

Chung kết

ở Khoản 2.1 của Thể lệ này

5

3.1.1. Người thắng giải Chương trình khuyến mãi sẽ được xác định trong vòng 7 (bảy) ngày kể
từ ngày kết thúc Vòng bốc thăm tương ứng.
3.2. Việc quay thưởng được thực hiện theo hình thức quay số ngẫu nhiên trong số các số đăng
ký đã được phân bổ cho Người tham gia Chương trình khuyến mãi
3.3. Số đăng ký của Người tham gia Chương trình khuyến mãi đáp ứng các điều kiện sau đây
thì có thể tham gia quay số nhận thưởng: - Tất cả các tài khoản của Người tham gia được ghi
có tiền nạp theo như quy định tại khoản 2.2. đã được đăng ký trước Ngày kết thúc Chương

trình khuyến mãi. - Trong Vòng bốc thăm tương ứng, Người tham gia đạt được khối lượng giao
dịch yêu cầu là tối thiểu 50.000 USDT (hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác). Trong thời gian khuyến mãi, Người tham gia không rút số tiền đã ấn định tương ứng với các số
đăng ký.
3.4. Kết quả bốc thăm sẽ được công bố trên trang web của Công ty. Những người thắng giải sẽ
được thông báo theo địa chỉ e-mail được chỉ định khi đăng ký tài khoản cá nhân của họ.
4. Giải thưởng và điều kiện nhận giải
4.1. Người tham gia trúng các giải thưởng trong các vòng tiêu chuẩn sẽ nhận được các giải
thưởng dưới hình thức nâng cấp trạng thái Chương trình khách hàng thân thiết lên cấp độ tiếp
theo trong Chương trình khách hàng thân thiết. Trạng thái được trao cho đến cuối tháng dương
lịch tiếp theo của tháng mà trạng thái được cấp.
Tìm hiểu thêm về chương trình khách hàng thân thiết tạihttps://stormgain.com/loyalty-program
(Ví dụ:Người nhận giải thưởng nếu đang có trạng thái Tiêu chuẩn (Standard) sẽ được nâng cấp
lên trạng thái Vàng (Gold). Người nhận giải nếu đang có trạng thái Vàng sẽ được nâng cấp lên
trạng thái Bạch kim (Platinum); Người nhận giải nếu đang có trạng thái Bạch kim sẽ được nâng
cấp lên trạng thái Kim cương (Diamond), v.v.)
4.2. Những người tham gia đạt giải từ giải nhất đến giải năm trong Vòng chung kết sẽ nhận
được các giải thưởng như ghi trong Bảng 2:

Thứ hạng Vòng chung kết, 06/12/2021 - 10/01/2022
1

1 Bitcoin (BTC)

2

1 Ethereum (ETH)

3

1 Bitcoin Cash (BCH)

4

1 Litecoin (LTC)

5

1 Zcash (ZEC)

4.3. Mỗi người tham gia khi trúng giải chỉ được nâng cấp trạng thái Chương trình khách hàng
thân thiết một lần duy nhất.
4.4. Tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc nhận giải thưởng sẽ do Người tham gia tự mình
thanh toán và bằng tiền của họ.
4.5. Giải thưởng sẽ được ghi có dưới dạng tiền mã hóa vào tài khoản giao dịch (của Người
thắng giải) mà các khoản tiền đã được nạp vào trong Thời gian khuyến mãi.

4.6. Theo quyền của Đơn vị tổ chức, các giải thưởng quy định tại khoản 4.2. của Thể lệ Khuyến
mãi có thể được thanh toán bằng tiền mặt tương đương với giá trị giải thưởng vào tài khoản
giao dịch của Người tham gia Chương trình khuyến mãi. Giá trị giải thưởng tương đương sẽ do
Đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi quyết định.
5. Các điều khoản cuối
5.1. Ban tổ chức có thể sửa đổi Thể lệ hiện hành mà không cần thông báo trước cho Người
tham gia.
5.2. Đơn vị tổ chức có quyền loại Người tham gia ra khỏi chương trình mà không cần tiết lộ
(các) lý do.
5.3. Đơn vị tổ chức có thể dừng Chương trình khuyến mãi mà không cần nêu (các) lý do.
5.4. Đơn vị tổ chức có thể sửa đổi các giải thưởng của Chương trình khuyến mãi mà không cần
thông báo trước cho Người tham gia.
5.5. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại nào liên quan
đến việc tham gia Chương trình khuyến mãi.
5.6. Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, Đơn vị tổ chức và (những) Người tham gia sẽ cố
gắng giải quyết khiếu nại thông qua thương lượng. Nếu không giải quyết được khiếu nại thông
qua thương lượng, tất cả các khiếu nại sẽ được giải quyết theo luật hiện hành tại nơi mà Đơn
vị tổ chức Chương trình khuyến mãi đặt trụ sở.
5.7. Tất cả các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong Thể lệ này được hiểu theo như ý
nghĩa được nêu trong thỏa thuận người dùng của Công ty về việc cung cấp dịch vụ trên thị
trường tài chính quốc tế.

