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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “0đ phí giao dịch – Thỏa sức đầu tư” 

(Gia hạn) 

 

1. Tên chương trình: “0đ phí giao dịch – Thỏa sức đầu tư”  

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

3. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền cho Khách hàng (KH) thỏa mãn điều kiện chương trình 

4. Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của KH tại Công ty Cổ phần 

Chứng khoán VPBank (VPBankS) 

6. Hàng hóa dịch vụ áp dụng khuyến mại: Giao dịch chứng khoán cơ sở 

7. 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: 

- VPBankS: là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank 

- KH: Là Khách hàng của Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank 

- TKCK: là Tài khoản chứng khoán 

- CusID: là Mã Khách hàng tại VPBankS 

- Giao dịch hợp lệ: là các giao dịch mua/bán chứng khoán cơ sở được khớp thành công 

8. Đối tượng áp dụng 

KH mở mới tài khoản chứng khoán lần đầu tiên tại VPBankS trong thời gian diễn ra chương trình (Số 

CMND/CCCD được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống của VPBankS) 

9. Nội dung chương trình khuyến mại: 

9.1. Điều kiện 

- KH mở mới tài khoản chứng khoán thành công tại VPBankS trong thời gian diễn ra chương trình và giao dịch 

mua/bán chứng khoán cơ sở 

9.2. Nội dung khuyến mại 

- Hoàn 100% phí giao dịch chứng khoán cơ sở (không bao gồm phí trả Sở giao dịch Chứng khoán - 0.027% giá 

trị giao dịch) cho Khách hàng thuộc Đối tượng áp dụng tính trên các giao dịch hợp lệ của tài khoản chứng 

khoán của KH tại VPBankS trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản thành công. 

- Phí giao dịch chứng khoán cơ sở: 0.1% tính trên giá trị giao dịch hợp lệ của KH được cung cấp từ hê thống của 

VPBankS trong thời gian diễn ra chương trình – phí này đã bao gồm phí trả Sở giao dịch Chứng khoán. 

Ví dụ: KH Nguyễn Văn A mở tài khoản tại VPBankS ngày 25/8/2022. Trong thời gian từ 25/8/2022 đến hết 

23/11/2022 (90 ngày kể từ ngày mở tài khoản), Khách hàng A phát sinh nhiều giao dịch chứng khoán cơ sở với 

tổng giá trị các giao dịch hợp lệ là 1.500.000.000đ (một tỷ năm trăm triệu đồng), như vậy Khách hàng A sẽ được 

hoàn (0.1% - 0.027%) x 1.500.000.000đ = 1.095.000đ vào tài khoản chứng khoán tại VPBankS.  

9.3 Chi phí hoàn phí của chương trình dự kiến dưới 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) 

9.4. Cơ chế hoàn tiền 

a. VPBankS thực hiện chuyển khoản số tiền KH được hoàn vào tài khoản chứng khoán của KH tại VPBankS theo 

từng mốc thời gian như sau: 

http://www.vpbanks.com.vn/


 

Tầng 25,89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
www.vpbanks.com.vn | 1900 636679 

 

- Đợt 1: Đối với các tài khoản mở mới từ 01/10 đến hết 31/10/2022 – hoàn phí trước ngày 31/01/2023 

- Đợt 2: Đối với các tài khoản mở mới từ 01/11 đến hết 30/11/2022 – hoàn phí trước ngày 28/02/2023 

- Đợt 3: Đối với các tài khoản mở mới từ 01/12 đến hết 31/12/2022 – hoàn phí trước ngày 31/03/2023 

b. Đối với các KH thỏa mãn điều kiện hoàn phí giao dịch, chi tiết phí được hoàn sẽ được VPBankS thông báo 

bằng email/tin nhắn/sao kê tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc các phương thức khác do VPBankS 

quy định cụ thể. 

10. Quy định khác 

- VPBankS sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo do thay đổi số điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông báo hoặc cập nhật tới VPBankS 

- VPBankS 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 VPBankS 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 VPBankS không 

muộn quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình được công bố trên website VPBankS. 

- Mọi quyết định của VPBankS 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 VPBankS 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 VPBankS và của Pháp luật. 

11. Điều khoản thi hành 

1. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 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 VPBankS và của Pháp luật; 

2. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt Chương trình trước thời hạn thuôc thẩm quyền của Tổng giám 

đốc VPBankS hoặc người được ủy quyền.  
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