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THỂ LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 “HOÀN PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN” 

 

1. Tên chương trình: “Hoàn phí giao dịch chứng khoán” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

3. Hình thức khuyến mại: Hoàn phí giao dịch chứng khoán vào tài khoản thanh toán cho 

Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình. 

4. Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 31/12/2022 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn phí giao dịch chứng khoán  

6. Giải thích từ ngữ viết tắt: 

 Trong Thể lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

- VPBank: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

- CIF : Là mã số khách hàng của Khách hàng tại VPBank. 

- KH : Là Khách hàng của Ngân hàng VPBank 

- TKTT : tài khoản thanh toán 

- NAV : Giá trị tài sản ròng được tính bằng Tổng giá trị tài sản - Tổng nợ phải trả 

8. Đối tượng áp dụng 

8.1. Gói ưu đãi 1: Khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và Công ty Cổ 

phần Chứng khoán VCSC mở CIF mới tại VPBank trong thời gian diễn ra chương 

trình. 

8.2. Gói ưu đãi 2: KH mở CIF mới tại VPBank trong thời gian diễn ra chương trình 

8. Nội dung chương trình khuyến mại: 

8.1. Điều kiện: Áp dụng cho Khách hàng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

a) Ưu đãi 1:  

- KH đăng ký gói sản phẩm bao gồm: Tài khoản thanh toán/Tài khoản số đẹp gắn với tài 

khoản thanh toán, Dịch vụ ngân hàng điện tử. 
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- TKTT của KH đã phát sinh ít nhất 01 giao dịch chủ động. 

- KH đăng ký trở thành KH của VPBank qua link E-KYC do VPBank cung cấp cho đối 

tác; hoặc KH đăng ký trở thành KH của VPBank tại các chi nhánh của VPBank và có 

nhận diện đối tác trên hệ thống. 

b) Ưu đãi 2: 

- KH đăng ký gói sản phẩm bao gồm: Tài khoản thanh toán/Tài khoản số đẹp gắn với tài 

khoản thanh toán, Dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Phát sinh ít nhất 1 giao dịch nạp tiền chứng khoán với số tiền tối thiểu là 100,000 VNĐ 

qua tính năng Nạp tiền chứng khoán trên VPO trong vòng 01 tháng kể từ ngày mở CIF. 

8.2. Nội dung khuyến mại 

a) Ưu đãi 1:  

- Hoàn 100% phí phát sinh từ giao dịch chứng khoán với công ty chứng khoán trong 

vòng 2 tháng kể từ tháng mở CIF tại VPBank. 

- Mức hoàn tiền tối đa như sau: 

Giá trị NAV (VND) Số tiền hoàn tối đa (VND) /tháng 

NAV từ 0 đến 100 triệu 100,000 

NAV 100 triệu dưới 300 triệu 150,000 

NAV từ 300 triệu đến 500 triệu 200,000 

NAV từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 300,000 

NAV từ 1 tỷ trở lên 500,000 
 

* NAV: Giá trị tài sản ròng được tính bằng Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ phải trả 

Ví dụ: KH Nguyễn Việt Trang có giao dịch chứng khoán với công ty chứng khoán VPS. 

Ngày 01/8/2021, KH mở CIF tại VPBank, đồng thời KH mở TKTT, Thẻ ghi nợ quốc tế, dịch 

vụ ngân hàng điện tử. Trong tháng 8, KH có phát sinh 01 giao dịch chuyển tiền 10 triệu từ 

TKTT của KH sang tài khoản chứng khoán tại VPS.  

 KH đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình vào tháng 8/2021 và tháng 9/2021. 

Cụ thể: 

- Số tiền hoàn tháng 8: Theo dữ liệu cung cấp từ VPS, tháng 8/2021 KH có NAV là 400 

triệu, phí giao dịch chứng khoán phát sinh là 100,000 VNĐ, vậy tháng 4 KH được 

hoàn số tiền là 100,000 VNĐ.  
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- Số tiền hoàn tháng 9: Theo dữ liệu cung cấp từ VPS, tháng 9/2021 KH có NAV là 700 

triệu, phí giao dịch chứng khoán phát sinh là 500,000 VNĐ, vậy tháng 9 KH được 

hoàn số tiền là 300,000 VNĐ. 

b) Ưu đãi 2:  

- Tặng 100,000 VNĐ vào tài khoản thanh toán của KH mở tại VPBank. (Mỗi khách 

hàng chỉ được tặng thưởng 01 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình) 

Ví dụ: KH Lê Hoàng Anh có giao dịch chứng khoán với công ty chứng khoán VCSC. Ngày 

01/8/2021, KH mở CIF tại VPBank; đồng thời KH mở TKTT, dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Ngày 15/8/2021, KH có phát sinh 01 giao dịch nạp tiền chứng khoán trên VPO là 5 triệu đồng 

 KH đủ điều kiện được nhận 100,000 VNĐ vào TKTT của KH mở tại VPBank. 

Lưu ý: Khách hàng được hưởng đồng thời 02 ưu đãi với tổng giá trị tối đa lên đến 1.100.000 

VNĐ 

8.3. Cơ chế hoàn tiền 

- VPBank thực hiện chuyển khoản số tiền KH được hoàn vào tài khoản thanh toán của 

KH mở tại VPBank; 

- Đối với các KH thỏa mãn điều kiện hoàn tiền, VPBank sẽ tiến hành thực hiện hoàn 

tiền tối đa sau 60 ngày kể từ ngày KH nhận được thông báo hoàn tiền vào tài khoản 

thanh toán của mình.  

9. Ngân sách dự kiến của Chương trình:       2,091,600,000 VNĐ (có VAT) 

10. Quy định khác: 

- Trường hợp KH đủ điều kiện nhận Ưu đãi, VPBank sẽ thực hiện gửi tin nhắn thông 

báo đến KH. Nếu KH không đồng ý nhận Ưu đãi, KH phản hồi lại VPBank trong vòng 

3 ngày kể từ khi nhận được tin nhắn theo phương thức từ chối nêu tại tin nhắn; 

- Các KH đồng ý nhận Ưu đãi chương trình, công ty chứng khoán sẽ cung cấp thông tin 

NAV và Phí giao dịch chứng khoán của KH cho VPBank và VPBank được phép sử 

dụng thông tin do công ty chứng khoán cung cấp để tính số tiền tặng cho KH theo nội 

dung chương trình; 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông 

báo do thay đổi thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông báo; 
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- Tại thời điểm chi trả, VPBank sẽ không thực hiện chi trả nếu tài khoản thanh toán của 

khách hàng không ở trạng thái hoạt động theo quy định về quản lý trạng thái TKTT 

của VPBank; 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người 

nhận ưu đãi cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận ưu 

đãi; 

- Khách hàng có thắc mắc/khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua hotline 

của VPBank không muộn quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình được công bố 

trên website VPBank; 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mại, bao gồm kết 

quả khách hàng nhận ưu đãi trong suốt chương trình này có thể thay đổi tại từng thời 

điểm theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần 

thiết theo quy định của pháp luật; 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. 

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận 

tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình khuyến mại được liệt kê trên; 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy 

định và Quy chế hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 

11. Điều khoản thi hành: 

- Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy 

định hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật; 

- Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt Chương trình trước thời hạn thuôc 

thẩm quyền của Tổng giám đốc VPBank hoặc người được ủy quyền; 

- Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm tại Hội 

sở, Giám đốc Vùng, Giám đốc Chi nhánh/Phòng Giao dịch và các cá nhân, Đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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