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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VPBANK 

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI MAS 

 

ĐẶC QUYỀN ƯU ĐÃI: 

 

 Đặc quyền tham gia chương trình “Xế xịn trao tay – Mở ngay tài khoản” 

o Cơ hội trúng thưởng Xe hơi KIA SELTOS 1.4 DCT Luxury 2021 và nhiều quà tặng 
giá trị dành cho khách hàng mở tài khoản mới trong thời gian từ 06/09/2021 đến  
26/11/2021. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng 

Thể lệ chương trình tại đây! 

 Tặng phí giao dịch 1.000.000 đồng 

o Khách hàng của VPBank mở mới tài khoản chứng khoán tại MAS được tặng phí 
giao dịch trên tài khoản cơ sở tối đa 1.000.000 đồng (không bao gồm phí giao dịch 
trả cho Sở giao dịch chứng khoán),  

 Phí giao dịch cố định 0,15% 

o Khách hàng của VPBank được áp dụng phí giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết trên 
thị trường chứng khoán cơ sở cố định là 0,15%, áp dụng trên tất cả các kênh giao 
dịch.  

 Lãi suất giao dịch ký quỹ hấp dẫn 

o Khách hàng của VPBank được áp dụng mức lãi suất trên tài khoản giao dịch ký 
quỹ là 9,9% (lãi suất được linh hoạt điều chỉnh, có thể thấp hơn đối với những khách 
hàng thuộc nhóm khách VIP theo quy định của MAS). 

 Ưu đãi khác 

o Khách hàng của VPBank được áp dụng đồng thời các chương trình tặng quà/ ưu 
đãi theo chính sách của MAS tại từng thời điểm. 

Lưu ý 

- Ưu đãi tặng phí giao dịch: Chương trình kéo dài trong 3 tháng kể từ ngày 23/08/2021  

-  Ưu đãi phí giao dịch cố định 0,15%:  thời gian áp dụng theo chính sách của MAS. 

- Ưu đãi lãi suất  giao dịch ký quỹ:  áp dụng tối thiểu 3 tháng kể từ ngày khách hàng mở 
tài khoản margin, sau đó áp dụng theo chính sách đánh giá định kỳ của MAS 
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