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Thể lệ chương trình hoàn phí giao dịch.  

MỞ TÀI KHOẢN NGAY, GIAO DỊCH LIỀN TAY, HOÀN NGAY 1 TRIỆU. 

 

 

1. Tên chương trình: “Mở tài khoản ngay, giao dịch liền tay, hoàn ngay 1 

triệu”  

2. Nội dung ưu đãi: Hoàn 100% phí giao dịch (không bao gồm phí trả Sở Giao 

Dịch) lên tới 1.000.000 VND 

3. Thời gian: 

• Ngày bắt đầu: 04/07/2022  

• Ngày kết thúc: 30/09/2022 

4. Phạm vi: Trên toàn quốc 

5. Đối tượng áp dụng: 

• Khách hàng mới, mở tài khoản lần đầu tại chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. 

• Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng trong nước, là người Việt Nam 

• Chương trình không áp dụng cho nhân viên công ty Chứng khoán Mirae Asset. 

6. Cơ cấu chương trình: 

• Khách hàng mở tài khoản tại chứng khoán Mirae Asset Việt Nam trong thời gian 

từ ngày 04/07/2022 đến 30/09/2022 và có phát sinh mua/bán chứng khoán niêm 

yết trong thời gian diễn ra chương trình. 

• Kết thúc chương trình, MAS tính giá trị phí giao dịch của khách hàng trong thời 

gian chương trình diễn ra (04/07/2022 đến ngày 30/09/2022), và thực hiện hoàn 

phí giao dịch vào tài khoản chứng khoán của khách hàng. 

• Giá trị phí hoàn trả lên tới: 1.000.000 VND/tài khoản 

7. Phương thức xác định số tiền phí giao dịch khách hàng sẽ được hoàn trả. 

• Với những khách hàng có phí giao dịch (không bao gồm phí trả Sở Giao dịch) 

trong suốt thời gian diễn ra chương trình có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000 

VND sẽ được hoàn trả đúng với số tiền phí giao dịch. 
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• Với những khách hàng có phí giao dịch (không bao gồm phí trả Sở Giao dịch) 

trong suốt thời gian diễn ra chương trình có giá trị lớn hơn 1.000.000 VNĐ sẽ 

được hoàn trả 1.000.000 VNĐ 

• Phí giao dịch sẽ được hoàn trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản X1 

của khách hàng. 

• Thời gian thực hiện hoàn phí: trước ngày 20/10/2022 

Ví dụ: 

o Tài khoản A, mở tài khoản ngày 04/07/2022, đến 30/09/2022, tổng phí giao dịch: 

2.000.000 VND => MAS thực hiện hoàn trả 1.000.000 VND vào tài khoản chứng 

khoán của khách hàng 

o Tài khoản B, mở tài khoản ngày 04/07/2022, đến 30/09/2022, tổng phí giao dịch: 

500.000 VND => MAS thực hiện hoàn trả 500.000 VND vào tài khoản chứng 

khoán của khách hàng. 

8. Điều kiện áp dụng: 

• Tài khoản mở mới lần đầu tại chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 

• Tài khoản mở mới trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 04/07/2022 đến 

ngày 30/09/2022. 

• Chỉ hoàn phí giao dịch khách hàng phải trả cho công ty chứng khoán Mirae 

Asset Việt Nam. Không bao gồm phí của Sở. 

• Chỉ áp dụng phí giao dịch mua/bán chứng khoán niêm yết trên thị trường cơ sở, 

không áp dụng phí trên thị trường chứng khoán phái sinh. 

9. Thông tin liên hệ, hỗ trợ: 

• Trang công bố thông tin chính thức: masvn.com 

• Hotline Chăm sóc Khách hàng: 18006277 

• Môi giới phụ trách tài khoản 

 
 

http://www.masvn.comm/

