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Thể lệ Chương trình lãi suất tiền nạp
1. Các điều kiện cần đáp ứng để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
1.1. Theo tính chất của chương trình, người tham gia phải có một tài khoản đang hoạt động với
StormGain.
1.2. Tất cả những khách hàng của StormGain đạt được cấp độ trạng thái theo chương trình khách hàng
thân thiết lần đầu tiên, với điều kiện là có áp dụng quyền lợi lãi suất hàng năm đối với tiền nạp, sẽ đủ
điều kiện tham gia chương trình.
2. Điều khoản và điều kiện của chương trình
2.1. Tiền lãi sẽ cộng dồn vào số dư tài khoản StormGain của người tham gia vào ngày đạt được trạng
thái lần đầu tiên.
2.2. Trạng thái Chương trình khách hàng thân thiết xác định số tiền lãi Khách hàng nhận được. Tiền
lãi được ghi có trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đạt trạng thái Chương trình khách hàng thân
thiết.
2.3. Lãi sẽ được tính hàng ngày trên cơ sở số dư tài khoản tại thời điểm 21:00 GMT. Số tiền lãi phải
trả sẽ được tính trên tổng số dư còn lại của tất cả các tài khoản, không bao gồm tiền đang dùng trong
giao dịch và các khoản tiền thưởng cuối ngày.
2.4. Nếu trạng thái của khách hàng thay đổi trong thời gian 30 ngày khi lãi cộng dồn, lãi suất sẽ thay
đổi tương ứng cho những ngày còn lại khi chương trình vẫn hoạt động.
2.5. Số tiền lãi đến hạn sau đó sẽ được chuyển bằng USDT vào tài khoản USDT StormGain của khách
hàng. Tất cả tiền lãi cộng dồn của khách hàng sẽ được thanh toán một lần sau 30 ngày kể từ ngày tiền
lãi bắt đầu cộng dồn.
2.6. Bất kỳ số tiền nào vượt quá 50.000 USD (năm mươi nghìn USD) sẽ không được trả lãi. Khi số dư
tài khoản của khách hàng StormGain vượt quá 50.000 USD (năm mươi nghìn USD), tiền lãi chỉ được
trả cho tối đa 50.000 USD (năm mươi nghìn USD) trong số đó.
3. Các quy định cuối cùng
3.1. Ban tổ chức chương trình có thể sửa đổi các quy tắc này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo
trước cho Người tham gia chương trình.
3.2. Ban tổ chức có quyền loại bất kỳ Người tham gia nào mà không cần giải thích lý do.
3.3. Ban tổ chức có thể chấm dứt chương trình bất cứ lúc nào mà không cần giải thích lý do.
3.4. Tất cả các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các Thể lệ này sẽ được coi là có nghĩa
được xác định trong Hợp đồng của Ban tổ chức Chương trình dành cho các dịch vụ thị trường tài
chính quốc tế.

