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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 
Điều khoản sử dụng Cập nhật lần cuối ngày 20 tháng 9 năm 2022 

 
 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY 
 

Các Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của 

Người dùng khi truy cập, sử dụng Ứng dụng LiveTrade. Người dùng có nghĩa vụ đọc kỹ  

tất cả các nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của 

Người dùng theo quy định của LiveTrade. 
 

Các thuật ngữ được sử dụng tại Điều khoản này được hiểu như sau: 

• Tất cả các ứng dụng di động, sản phẩm, phần mềm, dịch vụ, trang web, ấn phẩm, 

email đăng ký và nội dung, các sản phẩm khác được cung cấp cho bạn và mối quan hệ 

với chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) được vận hành bởi Công ty LiveTrade. Khi 

chúng tôi đề cập đến Dịch vụ, chúng tôi cũng có nghĩa là bất kỳ phần, khía cạnh hoặc 

tính năng nào dịch vụ của chúng tôi. 

• Các từ “bạn”, “Người dùng”, “Người sử dụng” để chỉ là bất kỳ cá nhân truy cập, sử 

dụng bất kỳ khía cạnh nào của Ứng dụng LiveTrade và/hoặc các Dịch vụ LiveTrade. 

• “Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn thông 

tin giấy tờ tuỳ thân, thông tin tài khoản ngân hàng) của Người dùng được cung cấp cho 

LiveTrade và LiveTrade thu thập được qua quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ 

LiveTrade. 

• “Đối tác” là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm 

dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và cung cấp tới Người 

dùng thông qua Ứng dụng LiveTrade. 

• “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản, tài liệu được tạo lập, trích dẫn trên Ứng dụng 

LiveTrade, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng 

hay thông tin hướng dẫn. 

• “Giao dịch” hoặc “Các giao dịch” là các chức năng do Người dùng hoặc LiveTrade 

thực hiện trên Ứng dụng LiveTrade nhằm sử dụng và cung cấp Dịch vụ. 



2 

 

 

• “Thời gian ngưng hoạt động” là khoảng thời gian tối đa Công ty cho phép Tài khoản 

Người dùng không hoạt động và không có tiền hay tài sản mà không bị Công ty đơn 

phương chấm dứt Hợp đồng, Thời gian ngừng hoạt động được Công ty toàn quyền 

quyết định và công bố vào từng thời kỳ trên Trang chủ chính thức. 

• “LiveTrade” hoặc “Công ty”, “chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”: trừ 

khi được gọi bằng thuật ngữ định nghĩa riêng hoặc chỉ rõ tại bản Điều khoản này, thuật 

ngữ này có thể được hiểu là Công ty LiveTrade và công ty liên kết khác có liên quan 

đến phạm vi cung cấp Dịch vụ cho Người dùng. 

• “Ứng dụng LiveTrade” có nghĩa là ứng dụng di động và công nghệ thuộc sở hữu của 

Công ty LiveTrade mà thông qua đó Người dùng sử dụng các Dịch vụ do LiveTrade/ 

Đối tác của LiveTrade cung cấp. 

• “Sản phẩm, dịch vụ khác” là các sản phẩm, dịch vụ mà Người dùng được LiveTrade 

hỗ trợ tiếp cận trên Ứng dụng LiveTrade và được cung cấp bởi bên thứ ba là các Đối 

tác của LiveTrade. Việc Người dùng sử dụng Sản phẩm, dịch vụ khác trên Ứng dụng 

LiveTrade sẽ tuân theo chính sách, thoả thuận giao kết giữa Người dùng và Đối tác. 

 
 

II. THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY 
 

Bạn có thể chấp nhận các Điều khoản bằng cách: 
 

(a) nhấp chấp nhận hoặc đồng ý với các điều khoản, khi tùy chọn này được tạo sẵn cho bạn 

trong giao diện người dùng (ứng dụng di động) cho Dịch vụ; hoặc 

(b) chỉ cần sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi 

xem đây là sự thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận, đồng ý và bị ràng buộc bởi 

Điều khoản từ thời điểm đó trở đi. 
 

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận 

những Các điều khoản, có thể được chúng tôi sửa đổi theo thời gian. Tiếp tục sử dụng Dịch 

vụ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ bản sửa 

đổi nào đối với chúng. 
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Các điều khoản và điều kiện, chính sách, thỏa thuận và/hoặc tiết lộ bổ sung có thể được 

chúng tôi quy định và sẽ được coi là một phần không thể tách rời của các Điều khoản này 

và được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu (“Điều khoản bổ sung”) . 

Điều khoản bổ sung như vậy có thể áp dụng đối với truy cập và sử dụng Dịch vụ nói chung 

hoặc các sản phẩm và dịch vụ nhất định có thể được truy cập thông qua Dịch vụ. Trong 

trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, các điều khoản 

của Điều khoản bổ sung riêng biệt như vậy sẽ được ưu tiên áp dụng đối với cho các sản 

phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đó. 
 

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi sẽ không cấp 

phép cho các dịch vụ cho bạn và bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức. 
 

Công ty có thể cập nhật Điều khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính 

sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Ứng dụng LiveTrade. Mọi thay đổi 

sẽ được thông báo cho Người dùng thông qua Tài khoản của Người dùng tại LiveTrade, 

địa chỉ email mà Người dùng cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp 

trên Website chính thức của Công ty. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại 

thời điểm LiveTrade thông báo tới Người dùng hoặc thời điểm khác theo thông báo của 

LiveTrade. 
 

Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với những thay đổi tại Điều khoản, Người 

dùng không nên tiếp tục sử dụng Ứng dụng LiveTrade, vì việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng 

LiveTrade kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Người dùng đồng ý bị 

ràng buộc bởi Điều khoản mới. 
 

Mọi thắc mắc của Người dùng liên quan đến Điều khoản sẽ được tiếp nhận theo địa chỉ 

email: info@livetrade.vn hoặc hình thức khác được Công ty thông báo tại Ứng dụng 

LiveTrade. 

 
III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BÊN THỨ BA 

 
Quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cũng có thể phải tuân theo các điều khoản sử dụng, 

quyền riêng tư và các điều khoản khác các thỏa thuận theo yêu cầu của nhà cung cấp bên 
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thứ ba liên quan đến việc sử dụng thiết bị của bạn, điện thoại, không dây và các dịch vụ 

khác. Các thỏa thuận và/hoặc khuyến cáo này bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các 

thỏa thuận và khuyến cáo tại https://livetrade.vn/ 
 
 

IV. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG LIVETRADE: 
 

Chúng tôi chỉ cung cấp cho Người dùng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc 

quyền để truy cập và sử dụng Ứng dụng LiveTrade cho việc đầu tư và cho mục đích tiếp 

cận với Sản phẩm, dịch vụ khác theo hoạt động của LiveTrade tùy từng thời điểm. 
 

Người dùng không được phép sử dụng Ứng dụng LiveTrade cho các mục đích sau đây: 
 

a) Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, sử dụng nhằm các 

mục đích độc hại, khiêu dâm, hoặc bị nghiêm cấp hoặc vi phạm các quy định pháp 

luật. 
 

b) Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Ứng dụng LiveTrade cho các hoạt động mang tính 

thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của Chúng tôi. 
 

c) Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hành vi vi phạm 

quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử. 
 

d) Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên Ứng dụng LiveTrade. 
 

e) Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không 

có sự cho phép của chủ sở hữu. 
 

f) Người dùng đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của 

Người dùng theo Điều khoản này. Người dùng cũng đồng ý không sử dụng Ứng dụng 

LiveTrade cho mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi Công ty. 
 

g) Người dùng đồng ý không sử dụng Ứng dụng LiveTrade cho mục đích rửa tiền hay 

tham nhũng, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích khác không được phép triển khai theo 

quy định pháp luật. 
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Tất cả Người dùng đồng ý không thực hiện: 

a) Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng 

không giới hạn nội dung tại Ứng dụng LiveTrade, không vi phạm các quy định pháp 

luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc 

chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm Chính sách bảo mật của LiveTrade. 

b) Vi phạm hoặc cố tình vi phạm an ninh bất kỳ thông tin của Ứng dụng LiveTrade. 

c) Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Ứng dụng LiveTrade. 

d) Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Ứng 

dụng LiveTrade mà không được phép. 

e) Đăng bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Ứng dụng LiveTrade mà không 

được phép. 

f) Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc 

lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, 

hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt 

động khác bị nghiêm cấm bởi Điều khoản này; chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí 

bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy 

tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng 

hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào. 

g) Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Ứng dụng LiveTrade mà Công ty 

cung cấp riêng cho Người dùng. 

h) Truy cập dữ liệu không dành cho Người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài 

khoản mà Người dùng không được ủy quyền truy cập. 

i) Đăng hoặc gửi đến Ứng dụng LiveTrade bất kỳ thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây 

hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở 

hữu của Người dùng. 

j) Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc 

hình ảnh bị ẩn. 

k) Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những 

Người dùng khác. 

l) Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 

khác. 
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m) Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc 

cá nhân nào. 

n) Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi 

các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc 

dịch vụ tới bất kỳ Người dùng khác nào, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu 

không nhận sự liên lạc từ Người dùng. 

o) Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Người dùng khác trong việc sử dụng Dịch vụ, máy chủ 

hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus 

đến bất kỳ Ứng dụng LiveTrade, nạp chồng,“gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo 

sự cố”. 

p) Sử dụng Tính năng, Ứng dụng LiveTrade cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt 

động bất hợp pháp nào. 

 
 

V. CUNG CẤP THÔNG TIN 
 

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin, tài liệu và/hoặc hỗ trợ nếu cần thiết  để 

cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo tất cả các luật, quy tắc và quy định 

hiện hành cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, chống rửa tiền và 

chống lại các mục đích tài trợ khủng bố. 
 

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ quy trình và tính năng bảo mật nào 

mà chúng tôi cho là phù hợp và/hoặc cần thiết vào từng thời điểm để xác minh danh tính 

của bạn. 
 

Nếu trong quá trình ứng dụng, hoặc bất kỳ trường hợp liên lạc nào khác với chúng tôi, bạn 

cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác, bạn cần bảo đảm và đồng ý rằng người mà bạn 

cung cấp thông tin đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó và bạn sẽ bồi thường và giữ 

chúng tôi vô hại đối với (i) việc chúng tôi không tuân thủ luật hiện hành và (ii) bất kỳ hành 

động, yêu cầu hoặc khiếu nại từ bất kỳ cơ quan có liên quan nào liên quan đến các điều 

khoản các điều khoản và điều kiện của chúng tôi bao gồm cả chính sách bảo mật của chúng 

tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi có tại https://livetrade.vn/ và được kết hợp với các 

Điều khoản này bằng cách tham chiếu. 
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VI. THÔNG TIN VỀ BẠN 
 

Bạn là nhà đầu tư tự định hướng, người chịu trách nhiệm riêng về việc xác định sự phù hợp 

của các quyết định đầu tư của bạn. Bạn xác nhận rằng bạn sử dụng Dịch vụ với rủi ro của 

chúng tôi, bao gồm các công cụ đầu tư và phân tích mà chúng tôi cung cấp cho bạn và bạn 

chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư do bạn đưa ra. Bạn xác nhận rằng bạn đã mở Tài 

khoản với chúng tôi cho mục đích thực hiện các giao dịch trên thị trường vốn các sản 

phẩm. 
 

Bạn thừa nhận rằng rất nhiều nguồn lực độc lập có sẵn mà từ đó bạn có thể lấy thông tin về 

các tổ chức phát hành, chứng khoán, sàn giao dịch, các ngành công nghiệp và bất kỳ các 

yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư hợp lý. Bạn hiểu rằng tất cả các giao dịch và 

đơn đặt hàng được đặt qua Dịch vụ do bạn chịu rủi ro và trách nhiệm duy nhất. Bạn một 

mình chịu trách nhiệm đánh giá giá trị và rủi ro liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Bạn  

có trách nhiệm thực hiện điều tra và đánh giá độc lập của mình đối với mỗi và mọi khoản 

đầu tư hoặc Giao dịch và tất cả các quyết định liên quan đến việc đầu tư, nắm giữ hoặc 

định đoạt bất kỳ khoản đầu tư nào hoặc tham gia hoặc quyết định không tham gia hoặc hủy 

bỏ hoặc duy trì bất kỳ Giao dịch nào của bạn. Bạn hiểu rằng giá trị thị trường của chứng 

khoán biến động. Bạn chịu trách nhiệm cá nhân cho xác định tính phù hợp của tất cả các 

quyết định và chiến lược đầu tư mà bạn thực hiện hoặc thực hiện. 
 

Bạn có đủ kiến thức và sự tinh tế để đánh giá và hiểu một cách độc lập, và trước khi mua 

một khoản đầu tư hoặc tham gia vào một Giao dịch, bạn sẽ hiểu đầy đủ về kinh tế, pháp lý, 

kế toán và thuế, giá trị, rủi ro, đặc điểm, điều khoản và điều kiện và hậu quả của đầu tư 

hoặc giao dịch. 
 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chiến lược, hành động hoặc không hành động được 

thực hiện đối với tài khoản của chúng tôi Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lợi nhuận 

hoặc tổn thất mà bạn phải chịu. Các đơn đặt hàng bạn địa điểm và hướng dẫn bạn cung cấp 

cho chúng tôi sẽ không được yêu cầu. Chúng tôi, nhân viên, đại lý và đại diện không được 

uỷ quyền để cung cấp cho bạn lời khuyên đầu tư, và bất kỳ hướng dẫn you nhận từ chúng 

tôi liên quan đến tài khoản của bạn với sẽ được giới hạn kỹ thuật hoặc hướng dẫn hành 
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chính. Tất cả các khoản đầu tư và Giao dịch sẽ được thực hiện hoặc thực hiện chỉ dựa trên 

và dựa trên sự đánh giá và quyết định của riêng bạn, bất chấp mọi ý kiến, bình luận, quan 

sát, lời khuyên hoặc khuyến nghị có thể có trên ứng dụng, trang web, ấn phẩm của chúng 

tôi hoặc ở những nơi khác. 
 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tuyên bố nào đã xuất bản và thông 

tin có trong bất kỳ bản cáo bạch, tài liệu chào bán hoặc sản phẩm nào tài liệu liên quan đến 

bất kỳ khoản đầu tư nào và chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm và không chịu trách 

nhiệm về hiệu suất hoặc hiệu suất trong tương lai của bất kỳ khoản đầu tư hoặc Giao dịch 

nào. 
 

Bạn cũng tuyên bố và cam kết rằng: 

• Bạn sẵn sàng và có thể truy cập và sử dụng công nghệ hiện tại, bao gồm internet, cửa 

hàng ứng dụng, nhận và gửi thư điện tử, quen thuộc với các ứng dụng nhắn tin và có 

thể thực hiện Giao dịch. 

• Không ai khác ngoài bạn quan tâm đến (các) Tài khoản của bạn và bạn sẽ được coi là 

đang và đang giao dịch với tư cách là tiền gốc duy nhất. Ngoài ra, không ai khác ngoài 

bạn có quyền truy cập vào (các) Tài khoản và/hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động 

của bạn và chúng tôi chấp nhận tất cả các giao dịch và hướng dẫn được thực hiện 

thông qua (các) Tài khoản của bạn và/hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động đến từ 

một mình bạn. 

• Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, không ai sẽ có bất kỳ bảo 

mật hoặc sự cản trở nào khác đối với bất kỳ Tài khoản nào. 

• Với mục đích duy trì Tài khoản của bạn, bạn đồng ý với việc chia sẻ thông tin với 

LiveTrade và các bên thứ ba. 

• Nếu bạn chọn thiết lập mối quan hệ với Dịch vụ chuyển tiền, bạn thừa nhận rằng mối 

quan hệ được thiết lập như vậy là giữa bạn và Dịch vụ chuyển tiền chứ không liên 

quan trực tiếp đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi. 
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VII. KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CỦA DỊCH VỤ 
 

Trong khi chúng tôi nỗ lực hợp lý để duy trì Dịch vụ, chúng tôi không thể đảm bảo rằng 

Dịch vụ sẽ có sẵn mọi lúc. Chúng tôi không đảm bảo rằng: 

• Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc vẫn có sẵn ở bất kỳ thời gian 

hoặc địa điểm cụ thể, hoặc kết quả có thể thu được từ việc sử dụng của Dịch vụ sẽ 

chính xác hoặc đáng tin cậy; 

• Mọi sai sót hoặc khuyết sẽ được sửa chữa; 

• Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc 

• Kết quả của việc sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn. 
 
 

VIII. RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN 
 

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có bất kỳ nghĩa vụ 

nào, sửa đổi, cải thiện, ngừng hoặc sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào 

của Dịch vụ tại Bất cứ lúc nào. 
 

Tất cả Dữ liệu và Công nghệ được cung cấp ở chế độ “Nguyên bản”, “Có sẵn” và “Có thể 

truy cập được”. Bạn đồng ý rằng bạn đang sử dụng Dữ liệu và Công nghệ hoàn toàn do bạn 

tự chịu rủi ro. Chúng tôi làm không tuyên bố hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan 

đến bất kỳ Dữ liệu nào như vậy và Công nghệ hoặc bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được 

truyền qua hệ thống và mạng được cung cấp như một phần của Dữ liệu và Công nghệ, bao 

gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến hiệu suất, độ chính xác, khả 

năng truy cập, tính đầy đủ, kịp thời, đầy đủ, khả năng buôn bán, không vi phạm hoặc phù 

hợp cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi và bất kỳ thứ ba nào nhà cung cấp bên mà chúng 

tôi có thể sử dụng cho các dịch vụ Dữ liệu và Công nghệ sẽ không được chịu trách nhiệm 

(riêng lẻ chứ không phải tập thể) và sẽ không có trách nhiệm gì đối với bạn, các chi nhánh 

hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ Dữ liệu và Công nghệ nào hoặc đối với bất 

kỳ tính không chính xác, sai sót, thiếu sót, mất dữ liệu hoặc thông tin, gián đoạn, chậm trễ 

hoặc không thực hiện dù toàn bộ hay một phần do sơ suất của họ hoặc thiếu sót trong Dữ 

liệu và Công nghệ đó hoặc phát sinh liên quan đến việc sử dụng chúng. 
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Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất 

kỳ tổn thất nào dẫn đến từ việc sử dụng của bạn và thừa nhận những rủi ro sau: 

• Truy cập Internet hoặc không dây có thể bị trì hoãn hoặc gián đoạn, hoặc có thể không 

khả dụng; 

• Dữ liệu được truyền qua internet hoặc truy cập không dây có thể bị chặn bởi những 

người không có thẩm quyền; 

• Việc bạn không bảo mật thiết bị điện tử của mình hoặc bảo vệ tài khoản của bạn có thể 

dẫn đến truy cập trái phép vào (các) tài khoản của bạn; 

• Tính chính xác, kịp thời, bảo mật, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của dữ liệu được truyền 

thông qua internet hoặc truy cập không dây không thể được đảm bảo; và 

• Thời gian phản hồi có thể bị trì hoãn do sự biến động của thị trường, khối lượng hoặc 

năng lực của hệ thống. 

 
 

IX. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 
 

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ theo phương thức điện tử, bạn phải có một điện thoại di 

động đang hoạt động thiết bị (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) 

mà bạn đã cài đặt ứng dụng của chúng tôi. Ứng dụng đó có thể được tìm thấy cho hầu hết 

các thiết bị di động trong “ứng dụng tương ứng của thiết bị cửa hàng". Bạn cũng có thể 

truy cập và sử dụng Dịch vụ bằng máy tính cá nhân được trang bị modem hoặc thiết bị truy 

cập Internet khác. 
 

Bạn chịu trách nhiệm lựa chọn, lắp đặt, bảo trì và hoạt động của máy tính và thiết bị di 

động, cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn của chúng tôi, và bạn phần mềm máy tính và 

thiết bị di động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, hỏng hóc, hoặc trục trặc 

của thiết bị di động và phần mềm của bạn hoặc các dịch vụ viễn thông của bạn do tải 

xuống, cài đặt, phát trực tuyến hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng không chịu trách 

nhiệm cho sức mạnh hoặc sự ổn định của kết nối internet của bạn. 
 

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị di động, phần mềm và các dịch vụ viễn thông 

tương thích với Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các yêu cầu hệ thống để sử 

dụng Dịch vụ. Dịch vụ có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm. Các 
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bản cập nhật này được thiết kế để cải thiện, nâng cao và phát triển hơn nữa Dịch vụ và có 

thể ở dạng sửa lỗi, nâng cao chức năng, mô-đun phần mềm mới và các phiên bản hoàn toàn 

mới. Bạn đồng ý nhận các bản cập nhật như một phần của việc bạn sử dụng Dịch vụ. 

 
 

X. TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
 

Chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ đối với 

những người dùng không đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện nhất định. Việc xác định các tiêu 

chí đủ điều kiện này là do chúng tôi quyết định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn hoàn 

toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ tuân theo luật và quy định quốc 

tế hoặc quốc gia. Các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi được cung cấp chỉ trong khu 

vực mà dịch vụ đó là hợp pháp. Tính khả dụng của các Dịch vụ qua Internet là không phải 

là lời chào mời hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào 

chào mời hoặc chào hàng như vậy là bất hợp pháp. 
 

Chúng tôi có quyền giới hạn tính khả dụng của Dịch vụ đối với bất kỳ người nào, khu vực 

địa lý, hoặc khu vực tài phán, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng 

tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài 

của Lãnh thổ Việt Nam hoặc việc truy cập ứng dụng di động của chúng tôi là hợp pháp 

được phép ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi Dịch vụ có thể bất hợp pháp. Nếu bạn 

truy cập vào Các dịch vụ từ các địa điểm khác, bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm về 

tuân thủ luật pháp địa phương. 

 
 

XI. NỘI DUNG 
 

Dịch vụ có thể bao gồm tin tức và thông tin, bình luận, các công cụ tương tác, ký hiệu và 

báo giá chứng khoán, báo cáo nghiên cứu và dữ liệu liên quan đến tài chính thị trường, 

chứng khoán và các chủ đề khác (gọi chung là “Nội dung”). Các công ty không liên kết 

với chúng tôi có thể cung cấp một số Nội dung. Nguồn gốc của tất cả của bên thứ ba Nội 

dung được xác định rõ ràng và nổi bật. Chúng tôi đã không tham gia vào việc chuẩn bị, 

thông qua hoặc chỉnh sửa Nội dung của bên thứ ba và chúng tôi không xác nhận hoặc phê 
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duyệt Nội dung đó. Bạn phải tự xác định mức độ tin cậy của bạn đối với thông tin trong 

Nội dung đó. 
 

Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và minh họa và không thay thế cho lời 

khuyên chuyên nghiệp. Tất cả thông tin được cung cấp đều được cung cấp một cách thiện 

chí, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, 

liên quan đến tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp lệ, độ tin cậy, tính sẵn có hoặc tính đầy 

đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web, ứng dụng di động LiveTrade của chúng  tôi 

hoặc các trang mạng xã hội liên quan của chúng tôi. 
 

Những thông tin liên lạc này không nhằm mục đích là một lời đề nghị hoặc lời mời gọi 

mua hàng hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào trong số này hoặc bất kỳ chứng khoán nào 

được cung cấp qua LiveTrade. Đầu tư vào chứng khoán mang rủi ro, bao gồm cả việc mất 

gốc. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của tương lai lợi nhuận, có thể khác 

nhau. Nếu nghi ngờ (liên quan đến điều này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của Dịch vụ), 

vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập. 
 

Một số công cụ nhất định được xuất bản trên Dịch vụ có thể cung cấp thông tin chung và 

hướng dẫn dựa trên đầu vào được cá nhân hóa của bạn. Thông tin này đang tìm kiếm 

ngược và chúng tôi mong muốn cung cấp các nguồn dữ liệu và con số cho từng công cụ. 

Tuy nhiên, những các dự báo về bản chất là giả thuyết, không được đảm bảo về độ chính 

xác hoặc tính đầy đủ, không phản ánh kết quả đầu tư thực tế và không đảm bảo cho tương 

lai kết quả. Các phép tính được tạo bởi các công cụ của chúng tôi không tính đến tất cả các 

chi phí, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả được hiển thị. 
 

Bạn có trách nhiệm duy nhất là đánh giá giá trị và rủi ro liên quan đến việc sử dụng của các 

công cụ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm 

cho bất kỳ tổn thất xảy ra từ các quyết định đầu tư đó. Bạn nên dựa vào đánh giá của chính 

mình để đánh giá mức độ xứng đáng và rủi ro của khoản đầu tư. 
 

Khi xác nhận đơn đặt hàng thông qua Ứng dụng LiveTrade, bạn tuyên bố rằng bạn hoàn 

toàn chịu trách nhiệm đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về các rủi ro của giao dịch. 
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Bạn tuyên bố rằng bạn có đủ kiến thức và đã tiến hành chuyên cần để tự đánh giá về giá trị 

và rủi ro của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên LiveTrade. 
 

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận dạng bạn bằng: tên hoặc họ của bạn và tên 

ban đầu, ảnh hồ sơ của bạn, và các thông tin khác không xác định cụ thể bạn. 
 

NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, 

“HIỆN CÓ” KHÔNG BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ CHÚNG TÔI 

KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO NHƯ SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI 

DUNG VÀ CÔNG CỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO, BẤT KỲ ĐỐI VỚI NÓ 

CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, HOÀN TOÀN, HỮU ÍCH HOẶC KHÔNG VI PHẠM. 

CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI, CÔNG TY CỔ 

PHẦN, LIÊN HỆ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NGƯỜI CẤP PHÉP, VIÊN CHỨC, 

GIÁM ĐỐC HOẶC NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI CUNG CẤP BÊN THỨ BA SẼ 

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ TRỰC TIẾP, CHỈ 

ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ PHÁT SINH 

NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ 

NĂNG SỬ DỤNG NỘI DUNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC 

THIỆT HẠI CHO MẤT LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT 

HẠI LIÊN TỤC KHÁC, NGAY CẢ NẾU BÊN ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ 

NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. 

 
 

XII. BÁO GIÁ VÀ DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG 
 

Một bên thứ ba không liên kết với chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập 

vào dữ liệu thị trường và báo giá, từ đó chúng tôi tính được một mức giá để sử dụng cùng 

với Dịch vụ. Nếu dữ liệu thị trường và báo giá được cung cấp cho bạn bởi bên thứ ba, việc 

bạn sử dụng dữ liệu thị trường và báo giá sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều 

kiện do bên thứ ba đó áp đặt. 
 

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin về giá trị của các vị thế cổ phiếu của bạn dựa 

trên vào giá cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất. Dữ liệu dành cho 
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thông tin chỉ nhằm mục đích và không phản ánh mức giá bạn có thể nhận được nếu bạn 

bán cổ phiếu của mình. Bạn cũng thừa nhận rằng các báo giá và thông tin được cung cấp 

dựa trên các báo giá, được lấy từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, nhưng chúng 

tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo giá hoặc thông tin đó. Bạn từ bỏ 

bất kỳ tuyên bố rằng bạn có thể có chống lại chúng tôi hoặc nhà cung cấp liên quan đến các 

thông tin dựa trên báo giá về Dịch vụ. 
 

Bạn tuyên bố và đồng ý rằng các tuyên bố sau đây đang và sẽ tiếp tục đúng với điều kiện 

bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ: 

• Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu thị trường nào do chứng khoán 

quốc gia cung cấp trao đổi hoặc liên kết liên quan đến bất kỳ chuyên gia hoặc thương 

mại và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi nếu bạn có ý định làm như vậy và trả bất 

kỳ phí bổ sung; 

• Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cùng với bất kỳ doanh nghiệp nào với tư cách là người 

môi giới-đại lý, cố vấn đầu tư, người bán hoa hồng tương lai, giới thiệu hàng hóa nhà 

môi giới, cố vấn giao dịch hàng hóa, thành viên của sở giao dịch chứng khoán hoặc 

hiệp hội hoặc thị trường hợp đồng tương lai, hoặc chủ sở hữu, đối tác hoặc người có 

liên quan của bất kỳ điều nào ở trên; và 

• Nếu bạn được làm việc cho một ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm (hoặc một chi 

nhánh của một trong hai), bạn sẽ không thực hiện các chức năng liên quan đến chứng 

khoán hoặc giao dịch hàng hóa tương lai hoạt động, ngoại trừ liên quan đến (các) Tài 

khoản của bạn với chúng tôi. 

 
 

XIII. HÀNH VI BỊ CẤM 
 

Bạn không được: 

(a) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ mục đích nào khác 

không được phép trong Những điều khoản này; 

(b) Sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung hoặc các tính năng cho mục đích thương mại; 
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(c) Sao chép, phân phối, truyền, xuất, sao chép, bắt chước, phát sóng, trưng bày, bán hoặc 

khai thác Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong số đó) mà không có sự cho phép bằng văn 

bản của chúng tôi; 

(d) Giả mạo hoặc tháo rời công nghệ mà chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc cố 

gắng lấy mã nguồn của chúng tôi; 

(e) Bỏ qua, sửa đổi, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời, giả mạo hoặc phá vỡ bất kỳ 

tính năng bảo mật nào của Dịch vụ, bao gồm cả việc thay đổi bất kỳ chức năng quản lý 

quyền kỹ thuật số của Dịch vụ của chúng tôi; 

(f) Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một 

người hoặc tổ chức (bao gồm cả chúng tôi), hoặc sử dụng danh tính giả; 

(g) Sử dụng thông tin đăng nhập của người khác; 

(h) Hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị 

hạn chế bởi những Điều kiện; 

(i) Sử dụng các tập lệnh tự động để thu thập thông tin từ hoặc tương tác với Dịch vụ; 

(j) Gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm cho chúng tôi; 

(k) Sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào ngụ ý liên kết với, hoặc 

chứng thực, tài trợ hoặc chấp thuận bởi chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng 

văn bản; 

(l) Xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác có 

trong trên Dịch vụ; 

(m) Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở khả năng sử dụng hoặc tận hưởng của bất 

kỳ bên thứ ba nào, hoặc khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi; 

(n) Cản trở, làm gián đoạn, làm hỏng, hạn chế hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc máy chủ 

của chúng tôi thông qua việc sử dụng vi rút, hủy bot, ngựa thành Troy, mã có hại, tấn 

công dịch vụ, giả mạo gói tin hoặc IP, định tuyến giả mạo hoặc địa chỉ thư điện tử thông 

tin, hoặc các phương pháp hoặc công nghệ tương tự; 

(o) Liên kết nội tuyến hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có văn bản 

cho phép; 

(p) Tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, truyền "spam", thư dây chuyền, thư rác hoặc bất kỳ 

loại chào mời không được yêu cầu nào khác; 

(q) Tạo các máy chủ thay thế để sử dụng với Dịch vụ của chúng tôi; 
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(r) Sử dụng hoặc tạo phần mềm tự động tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn 

như mức độ tương tác của bạn cần ít hơn mức cần thiết nếu không có phần mềm. 

(s) Chặn hoặc sửa đổi thông tin liên lạc giữa Dịch vụ của chúng tôi và các máy chủ của 

chúng tôi; 

(t) Cố ý khai thác bất kỳ lỗi nào bạn tìm thấy trong Dịch vụ của chúng tôi; 

(u) Tiếp thị, thuê hoặc cho thuê Dịch vụ với một khoản phí hoặc lệ phí, hoặc sử dụng Dịch 

vụ để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ lời chào mời thương mại nào; 

(v) Sử dụng Dịch vụ theo cách có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc phá hoại các mục đích 

của Dịch vụ; hoặc 

(w) cung cấp hoặc cung cấp Dịch Vụ (hoặc bất kỳ dữ liệu được cung cấp cho you trong 

việc cung cấp dịch vụ) trong toàn bộ hoặc một phần (bao gồm bất kỳ đối tượng và mã 

nguồn), dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý trước 

bằng văn bản của chúng tôi. 

(x) Sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc chuyển thể của một 

cách công khai hiển thị hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác Dịch vụ toàn bộ hoặc một 

phần ngoại trừ một cách rõ ràng được chúng tôi ủy quyền trong một văn bản riêng biệt. 

(y) Xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm bản quyền 

và thông báo nhãn hiệu) có thể được gắn vào hoặc chứa trong Dịch vụ. 
 

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, hủy bỏ, đóng, đình chỉ hoặc hạn chế bất kỳ tài khoản mà 

bạn đã tạo gắn với dịch vụ bất cứ lúc nào, bất kỳ lý do hoặc không có lý do, mà không cần 

thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu chúng tôi vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài 

khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn truy cập vào Dịch vụ, chi tiết tài khoản hoặc bất kỳ tệp 

nào hoặc Nội dung khác liên quan đến tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi đình chỉ, vô hiệu 

hóa hoặc đóng tài khoản của bạn, bạn không thể tạo một tài khoản khác không có sự cho 

phép của chúng tôi. Việc đóng, tạm ngưng hoặc hạn chế tài khoản không ảnh hưởng các 

nghĩa vụ phát sinh trước khi tài khoản bị đóng. 
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XIV. DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA 
 

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ 

ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu 

trách nhiệm đối với Nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web 

hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. 
 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ 

trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được 

cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng 

hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào 

như vậy. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính 

sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập. 

 
 

XV. MỞ TÀI KHOẢN 
 

Bạn cần tạo một Tài khoản với chúng tôi để truy cập Dịch vụ. Bạn không thể đăng ký Tài 

khoản cho bất kỳ ai ngoại trừ chính bạn. Tài khoản của bạn là cá nhân đối với bạn và 

không được chuyển nhượng hoặc chia sẻ với người khác. Bạn đại diện, đảm bảo và cam 

kết rằng: 

• Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý và quyền lực để chấp nhận và đồng ý với các Điều 

khoản này, để mở, duy trì và/hoặc tiếp tục duy trì tất cả các Tài khoản và thực hiện các 

lệnh từ đó, tham gia các Giao dịch và sử dụng Các dịch vụ theo các Điều khoản này; 

• Bạn từ 18 tuổi trở lên; 

• Thông tin và hình ảnh mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký và vào mọi thời 

điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu 

cầu tài liệu hoặc thông tin bổ sung để đảm bảo tuân thủ các Luật hiện hành, đặc biệt là 

các luật liên quan đến phòng chống rửa tiền; 

• Bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin của mình bao gồm hình ảnh thông qua hệ thống hỗ 

trợ của ứng dụng hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác do chúng tôi xác định. 

Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm các Điều khoản này, có thể dẫn đến việc 

chấm dứt tài khoản của bạn trên Dịch vụ. 
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• Bạn cho phép chúng tôi lưu giữ bản sao của tất cả thông tin và hình ảnh nhận được từ 

bạn, bao gồm thông tin và hình ảnh bạn gửi qua quá trình đăng ký hoặc thông tin và 

hình ảnh mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo thời gian và bạn đồng ý với chính sách 

bảo mật của chúng tôi; 

• Bạn sẽ không trình bày sai danh tính, thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh của bạn 

hoặc thông tin tài khoản bên thứ ba của bạn, hoặc cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch 

hoặc gây hiểu lầm nào; 

• Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào, bất kỳ vi 

phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn; 

 
 

XVI. CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG 
 

1. Thông tin cá nhân của Người dùng 
 

Khi Người dùng đăng ký tại Ứng dụng LiveTrade, Người dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo 

tài khoản và cung cấp cho LiveTrade các thông tin hoặc hình ảnh nhất định bao gồm nhưng 

không giới hạn địa chỉ email hợp lệ, thông tin cá nhân, thông tin giấy tờ tuỳ thân, thông tin 

tài khoản ngân hàng. 
 

Bất cứ Thông tin cá nhân và hình ảnh nào Người dùng cung cấp phải chính xác, đầy đủ, 

được cập nhật và không gây hiểu lầm. Người dùng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các Thông 

tin cá nhân và hình ảnh mà LiveTrade quy định là bắt buộc. 
 

Người dùng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính 

xác thực của bất kỳ Thông tin cá nhân và hình ảnh nào do Người dùng đăng tải trên Ứng 

dụng LiveTrade. 
 

Người dùng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát 

sinh từ việc đăng tải Thông tin cá nhân và hình ảnh. 
 

LiveTrade có quyền đề xuất đến Người dùng dịch vụ và sản phẩm của Bên thứ ba dựa trên 

các mục ưa thích mà Người dùng xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc 

khi Người dùng đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi LiveTrade hoặc 

các bên thứ ba. 
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LiveTrade có thể thu thập một số thông tin Người dùng nhất định bao gồm hình ảnh và có 

thể liên hệ với Người dùng định kỳ. Ngoài ra, LiveTrade được quyền tùy ý tuân theo các 

yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, 

thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất 

định bao gồm hình ảnh. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông 

tin và hình ảnh Người dùng. 
 

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin và hình ảnh do Người dùng cung 

cấp, Thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thuế, chứng minh thư nhân dân, số 

điện thoại và/hoặc thông tin tài khoản của Người dùng, sẽ được sử dụng nhằm mục đích 

đầu tư/cung cấp cho Đối tác với mục đích thực hiện Hợp đồng với Đối tác hoặc nhằm các 

mục đích khác theo chấp thuận của Người dùng. Các thông tin này tuân theo những quy 

định của Nhà Nước Việt Nam về dân sự, thương mại, đầu tư, chứng khoán và pháp luật 

bảo hiểm cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan điều chỉnh (nếu có). 
 

Người dùng hiểu rằng tính chính xác, toàn vẹn của Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh 

của Người dùng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Thông tin cá nhân này. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót, giả mạo nào liên quan đến 

Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp cho LiveTrade. 
 

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin bao gồm hình ảnh do Người dùng cung 

cấp và/hoặc thông tin Tài khoản Người dùng của Người dùng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ 

liệu của LiveTrade hoặc đối tác của LiveTrade theo sự cho phép của Người dùng để thực 

hiện cung cấp các Tính năng cho Người dùng. 
 

Người dùng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin bao gồm hình ảnh do 

Người dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản của Người dùng có thể được chuyển 

sang các nước bên ngoài nơi cư trú của Người dùng nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý 

dữ liệu. 
 

LiveTrade được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh của 

Người dùng nào, mà theo nhận định của Công ty, là vi phạm Điều khoản này, vi phạm 

pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp 

pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của 
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Ứng dụng LiveTrade. Chúng tôi có quyền trục xuất Người dùng và ngăn chặn quyền truy 

cập sau đó của họ tới 
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Ứng dụng LiveTrade và/hoặc sử dụng các Dịch vụ LiveTrade khi vi phạm Điều khoản này 

hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. LiveTrade được phép thực hiện bất kỳ 

hành động nào liên quan đến Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh của Người dùng khi tự 

xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu LiveTrade tin rằng Thông tin cá nhân bao gồm hình 

ảnh của Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho LiveTrade, gây thiệt hại đến 

thương hiệu LiveTrade hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc LiveTrade để mất 

Người dùng, tài sản, lợi nhuận. 
 

LiveTrade không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy 

của Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh của Người dùng hoặc bất kỳ thông tin liên 

lạc khác được đăng ký bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào 

được thể hiện bởi Người dùng. 
 

2. Quản lý Tài khoản Người dùng 
 

2.1. Đăng ký 
 

Tất cả Người dùng có nhu cầu sử dụng Ứng dụng LiveTrade đáp ứng điều kiện mở Tài 

khoản Người dùng đều có thể đăng ký Tài khoản Người dùng trên Ứng dụng LiveTrade 

của Công ty. 
 

Người dùng phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết bao gồm hình 

ảnh mà Người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký. 
 

Người dùng phải thông báo ngay với Công ty khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào 

bằng việc cập nhật thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh của Người dùng để Công ty có thể 

liên lạc với Người dùng một cách hiệu quả. 
 

2.2. Mật khẩu và bảo mật 
 

Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng LiveTrade, Người dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. 

Để tránh việc gian lận, Người dùng phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ 

hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu Người dùng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật 

khẩu của Người dùng, Người dùng nên thông báo với Công ty ngay lập tức bằng cách liên 

hệ với Công ty qua email hoặc các hình thức khác được Công ty đăng tải trên Ứng dụng 
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LiveTrade. 
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Nếu LiveTrade có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng 

không đúng mục đích Ứng dụng LiveTrade, Công ty có thể yêu cầu Người dùng thay đổi 

mật khẩu hoặc Công ty có thể tạm dừng Tài khoản Người dùng của Người dùng. 
 

Trường hợp Người dùng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng dụng 

LiveTrade: 

● Người dùng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và 

● Người dùng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho LiveTrade trong trường hợp 

chúng tôi phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại; và 

● Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Người dùng lấy lại mật khẩu hoặc 

khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục 

đích Ứng dụng LiveTrade của Người dùng. 
 

2.3. Quyền của LiveTrade 
 

Người dùng hiểu và thừa nhận rằng Người dùng không có các quyền sở hữu độc quyền Tài 

khoản Người dùng và nếu Người dùng hủy bỏ Tài khoản Người dùng hoặc Tài khoản 

Người dùng của bị xóa, chấm dứt tồn tại, tất cả các thông tin Tài khoản của Người dùng tại 

LiveTrade, Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa 

khỏi cơ sở dữ  liệu của LiveTrade và sẽ được gỡ bỏ trên Ứng dụng LiveTrade. Thông tin có 

thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín 

hiệu xóa thông qua hệ thống của chúng tôi. 
 

LiveTrade có quyền khóa, xóa tài khoản và tất cả thông tin bao gồm hình ảnh của Người 

dùng sau Thời gian ngưng hoạt động ngay cả khi không được Người dùng đồng ý. 
 

Để duy trì Tài khoản người dùng và bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng Ứng dụng 

LiveTrade, Người dùng sẽ nghiêm túc thực hiện định danh Thông tin cá nhân bao gồm 

hình ảnh trong quá trình sử dụng Ứng dụng LiveTrade theo yêu cầu của LiveTrade. Công 

ty căn cứ vào hành vi của Người dùng và quyết định phương án giải quyết đối với Tài 

khoản của Người dùng trong trường hợp Người dùng không thực hiện định danh thông tin 

cá nhân bao gồm hình ảnh theo yêu cầu của Chúng tôi. 
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Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Người dùng phải tuân theo quy 

định của LiveTrade từng thời kỳ. 
 

Người dùng có thể thực hiện góp vốn/rút tiền qua các tài khoản ví điện tử của Người dùng, 

các loại tài khoản được kết nối hợp pháp khác hoặc phương thức khác được LiveTrade 

chấp thuận là phương thức nhận/ rút Vốn hợp tác kinh doanh hợp lệ. 
 

Công ty được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Người dùng ngay khi Công ty thấy 

cần thiết hoặc nếu Người dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này. Tùy 

vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà LiveTrade sẽ thông báo cho Người dùng về việc 

hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.Người dùng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ 

lúc nào bằng cách thông báo tới Công ty bằng cách liên hệ tới email: info@livetrade.vn . 

Trong trường hợp này, Người dùng phải ngưng sử dụng Ứng dụng LiveTrade. 
 

Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng Ứng dụng LiveTrade của Người 

dùng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước 

hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản theo quy định. 
 

LiveTrade không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị 

gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Tính năng LiveTrade 

hoặc Ứng dụng LiveTrade phát sinh từ nhu cầu của Người dùng. 
 

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không cần thực hiện việc ký hợp đồng bằng 

giấy hay sử dụng chữ ký tươi để ghi nhận việc sử dụng Dịch vụ LiveTrade của Người 

dùng. 
 

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác Người dùng thực hiện qua Ứng dụng 

LiveTrade thông qua Tài khoản Người dùng của Người dùng là chính chủ, thay cho việc 

xác nhận bằng chữ ký tươi của Người dùng và đều có hiệu lực pháp lý. 
 

2.4. Quyền từ bỏ 
 

Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị 

gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ LiveTrade 

hoặc Ứng dụng LiveTrade phát sinh từ nhu cầu của Người dùng. 
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Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng LiveTrade không cần thực hiện việc ký hợp đồng 

bằng giấy hay sử dụng chữ ký tươi để ghi nhận việc sử dụng Dịch vụ LiveTrade của Người 

dùng. 
 

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác Người dùng thực hiện qua Ứng dụng 

LiveTrade thông qua Tài khoản Người dùng của Người dùng là chính chủ, thay cho việc 

xác nhận bằng chữ ký tươi của Người dùng và đều có hiệu lực pháp lý. 

 
 
XVII. BẢO MẬT 

 
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ tính bí mật của thông tin và thông tin xác 

thực truy cập của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại 

nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mã thông 

báo truy cập mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động 

nào dưới mã thông báo truy cập của bạn, cho dù mã thông báo truy cập của bạn là với Dịch 

vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. 
 

Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin truy cập hoặc mã thông báo để cấp quyền truy cập vào 

tài khoản của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn cho phép bên thứ ba truy cập vào tài 

khoản của mình hoặc thay mặt bạn truy cập Dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. 

Chúng tôi sẽ coi bất kỳ yêu cầu hoặc hành động nào được thực hiện với thông tin truy cập 

tài khoản của bạn là một yêu cầu hoặc hành động của bạn hoặc được bạn cho phép. Chúng 

tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ 

người thứ ba nào mà bạn ủy quyền hoặc cho phép truy cập vào tài khoản của bạn 

hoặc Dịch vụ. Nếu bạn ủy quyền hoặc cho phép bên thứ ba truy cập vào tài khoản hoặc 

Dịch vụ của bạn, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi trong nỗ lực bảo vệ các khiếu nại của người 

thứ ba đó và sẽ bồi thường cho chúng tôi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, tổn thất hoặc 

thiệt hại nào phát sinh từ bên thứ ba đó tới gần. 
 

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải hỏi về thẩm quyền hoặc tính đúng đắn của 

bất kỳ hướng dẫn nào do bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua tài khoản của bạn, và 

chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu, (bao gồm 
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mọi khiếu nại, thiệt hại, hành động, yêu cầu , tổn thất đầu tư, hoặc các tổn thất khác, cũng 

như bất kỳ chi phí, lệ phí chi phí, phí luật sư hoặc các khoản phí và chi phí khác phát sinh), 

hoặc trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ bất kỳ hướng dẫn nào miễn là các hướng dẫn 

đó có vẻ xác thực một cách hợp lý. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giám sát tài 

khoản của mình. 
 

Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào, giám đốc hoặc nhân viên 

của chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc Đóng bất kỳ Giao dịch đã thực hiện nào với lý do rằng 

theo ý kiến riêng của họ giao dịch đó là sai. 
 

Nếu bất kỳ lúc nào Giao dịch có lỗi rõ ràng, chúng tôi hoặc đối tác thanh toán của chúng 

tôi có thể hành động hợp lý và có thiện chí để: 

(a) Bỏ qua Giao dịch như thể nó chưa từng diễn ra; 

(b) Đóng Giao dịch hoặc bất kỳ vị thế mở nào do nó tạo ra. 
 
 

XVIII. SỬA ĐỔI & CHẤM DỨT 
 

1. Sửa đổi: 
 

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của 

chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi 

đăng chúng lên Dịch vụ. Nếu chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ cố gắng 

thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ và/hoặc thông báo cho bạn qua 

e-mail. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng Điều khoản sửa đổi lên 

Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản sửa đổi. 
 

2. Chấm dứt: 
 

Chúng tôi có thể thay đổi, chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch vụ của mình, vì bất kỳ lý do gì 

mà chúng tôi cho là cần thiết. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của 

bạn vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách 

nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, việc bạn vi phạm các Điều 
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khoản này. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp lý do cho bạn, bằng lời nói hoặc bằng 

văn bản, cho việc chấm dứt đó. 
 

Ngoài bất kỳ quyền nào khác theo các Điều khoản này, khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, 

chúng tôi sẽ: 

• Hủy tất cả các Lệnh chưa thanh toán của bạn; bắt đầu Đóng cho tất cả các vị thế mở 

của bạn mà không cần thông báo thêm cho bạn và không có trách nhiệm pháp lý; 

• Hoàn trả tất cả số tiền còn lại trong Tài khoản, nếu có. 
 

Sau khi thanh toán bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chúng tôi, bạn có thể hủy tài khoản của 

mình có hoặc không có lý do bất kỳ lúc nào khi có thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. 

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. 

 
 

XIX. TRÁCH NHIỆM CỦA LIVETRADE 
 

Ứng dụng LiveTrade và các Dịch vụ đóng vai trò: 

• Cung cấp ứng dụng phần mềm, công nghệ và Dịch vụ cần thiết giúp Người dùng có 

thể thực hiện hiệu quả việc cùng tham gia đầu tư hoăc sử dụng Dịch vụ khác của 

LiveTrade. 

• Đại diện Người dùng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với 

các nhà cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng LiveTrade dưới sự cho phép của Người dùng. 

• Thực hiện nghĩa vụ trích nộp các khoản thuế, phí căn cứ trên giá trị tài sản được Người 

dùng đầu tư hoặc rút ra phù hợp với quy định pháp luật ban hành từng thời kỳ. 

• Hỗ trợ Người dùng và đưa thông tin các dịch vụ của Đối tác tới Người dùng trên Ứng 

dụng LiveTrade nhưng không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch của Người dùng 

và Đối tác. LiveTrade có quyền nhưng không có trách nhiệm hỗ trợ các thắc 

mắc/khiếu nại của Người dùng với sản phẩm, dịch vụ của Đối tác trên Ứng dụng 

LiveTrade. 
 

Theo uỷ quyền và chấp thuận của Người dùng, Chúng tôi có quyền thực hiện thu hộ các 

khoản phí, khoản thanh toán (nếu có) đối với các dịch vụ được hỗ trợ tiếp cận trên Ứng 

dụng LiveTrade mà Người dùng sử dụng cho Đối tác. Trong phạm vi công việc, LiveTrade 
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sẽ chịu các trách nhiệm liên quan đến các sai sót phát sinh từ hoạt động thu hộ của 

LiveTrade làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Người dùng với Đối tác. 
 

Ứng dụng LiveTrade cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông 

tin khác và trong khi Chúng tôi cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Phần mềm 

LiveTrade được chính xác, uy tín và chất lượng cao, Công ty không thực hiện bất kỳ bảo 

đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu LiveTrade được thông báo về bất kỳ sự 

sai sót trong các tài liệu trên Ứng dụng LiveTrade, Công ty sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong 

thời gian sớm nhất có thể. 
 

Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường rủi 

ro chứng khoán, rủi ro nhân sự và/hoặc rủi ro tại quỹ/tổ chức tài chính, rủi ro sản phẩm 

nằm ngoài kiểm soát của LiveTrade. Bằng nỗ lực của mình, LiveTrade sẽ kiểm soát các rủi 

ro ở mức tối đa và Công ty mong rằng Người dùng thận trọng khi sử dụng Ứng dụng 

LiveTrade. 
 

Ứng dụng LiveTrade có thể chứa thông tin không chính xác phát sinh do lỗi đánh máy, lỗi 

giao diện của Ứng dụng LiveTrade. Chúng tôi khuyến cáo người dùng thường xuyên cập 

nhất các phiên bản mới nhất của Ứng dụng LiveTrade nhằm đảm bảo việc sử dụng Ứng 

dụng LiveTrade và thông tin trên Ứng dụng LiveTrade hiệu quả. 
 

Trách nhiệm pháp lý của Công ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản 

thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận xảy ra khi LiveTrade đã hoàn thành 

đúng, đủ các trách nhiệm của mình trong mối quan hệ Hợp tác kinh doanh và trong quá 

trình cung cấp Dịch vụ cho Người dùng. 
 

Trách nhiệm tổng hợp của LiveTrade đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Người 

dùng sử dụng Ứng dụng LiveTrade và/hoặc các Tính năng LiveTrade được giới hạn tới 

thời điểm tài khoản của Người dùng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở 

dữ liệu của LiveTrade. 
 

Chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, vậy nên nếu trong quá 

trình sử dụng các Tính năng của LiveTrade mà Tài khoản Người dùng có dấu hiệu lạ 
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thường và/hoặc khả nghi thì Tài khoản Người dùng sẽ bị LiveTrade tạm khóa để kiểm tra 

với Người dùng, cơ quan điều tra liên quan hoặc/và cơ quan có thẩm quyền 
 

Trang web của bên thứ ba, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người dùng, bao gồm các 

đường dẫn đến các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba mà nằm ngoài tầm kiểm soát của 

Công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thao tác, rủi ro, thiệt hại Người dùng 

thực hiện trên trang web khác hoặc sử dụng các tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. 

 
 
 

XX. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 

Người dùng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của Người dùng theo 

Điều khoản này cho người khác. Công ty được phép chuyển giao các quyền của LiveTrade 

theo Điều khoản này cho Đối tác của LiveTrade và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khi Công 

ty nhận thấy các quyền của Người dùng sẽ không bị ảnh hưởng 
 

Nếu Người dùng vi phạm Điều khoản này và LiveTrade lựa chọn không truy cứu trách 

nhiệm của Người dùng, LiveTrade vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó 

hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi Người dùng tiếp tục vi phạm Điều khoản này. 
 

LiveTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản này gây ra 

bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty. 
 

Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý 

có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực 

thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều khoản này 

và tất cả các nội dung không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ 

tiếp tục có hiệu lực thi hành. 

 
 

XXI. LUẬT ÁP DỤNG VÀ ĐỊA ĐIỂM 
 

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo 

luật mà không có hiệu lực đối với các nguyên tắc xung đột pháp luật. Nếu bất kỳ điều 



30 

 

 

khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc 

vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể cắt đứt khỏi 

các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi 

của các điều khoản còn lại. 
 

Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Người dùng sử dụng 

Ứng dụng LiveTrade. 
 

Chúng tôi có quyền loại bỏ Thông tin của Người dùng từ Ứng dụng LiveTrade và lập tức 

chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của Người dùng tại Ứng dụng LiveTrade và/hoặc 

các Dịch vụ khác được cung cấp bởi LiveTrade khi Người dùng vi phạm Điều khoản này 

hoặc nếu LiveTrade không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà Người 

dùng gửi đến khi đăng ký Ứng dụng LiveTrade. 
 

Ngay cả khi Người dùng không còn là Người dùng của LiveTrade, một số quy định nhất 

định tại Điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực theo phạm vi pháp luật cho phép. 

 
 
XXII. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 
• Website: https://livetrade.vn/ 

• FaceBook: https://www.facebook.com/livetradevn 

• Email: info@livetrade.vn 

• Trụ sở : Lầu 1, Số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận 
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 


