
 

                                                                                                                                                            

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINIGAME RA MẮT KB BUDDY 

MINIGAME SỐ 04 “HÃY CHỌN “CÁI” ĐÚNG” 

 
1. Tên chương trình:  Minigame số 04 “Hãy chọn “cái” đúng” 

2. Phạm vi: Toàn quốc 

3. Thời gian triển khai: Từ ngày 03/01/2023 đến 11h30 sáng ngày 16/01/2023. 

4. Đối tượng tham gia:  

- Các cá nhân, tổ chức sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Cán bộ nhân viên của KBSV không được tham gia chương trình này. 

5. Nội dung:  

- Là trò chơi thứ tư trong loạt chương trình trò chơi mừng ra mắt ứng dụng giao dịch KB 

Buddy của KBSV; 

- KBSV sẽ đưa ra một câu hỏi kèm theo 4 đáp án, người chơi sẽ lựa chọn 1 đáp án chính 

xác nhất để điền vào chỗ trống; 

- Đáp án sẽ là những tính năng nổi bật của ứng dụng KB Buddy, được tiết lộ qua các bài 

viết trên fanpage KB Securities Vietnam và bài viết giới thiệu thuộc phần Hướng dẫn trong 

ứng dụng KB Buddy; 

- Người chơi dự đoán hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của chỉ số VNIndex đóng 

cửa ngày 16/01/2023. 

6. Cách thức tham gia  

- Bước 1: Người chơi sẽ like bài viết phát động cuộc thi; like fanpage KB Securities Vietnam 

và follow kênh Zalo KB Securities Vietnam; 

- Bước 2: Người chơi bình luận đáp án là lựa chọn để điền vào chỗ trống, kèm theo dự đoán 

hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của chỉ số VNIndex đóng cửa ngày 16/01/2023 

và hình ảnh xác nhận đã quan tâm kênh Zalo KB Securities Vietnam; 

- Bước 3: Chia sẻ bài viết về trang cá nhân của người chơi với trạng thái công khai kèm 

hashtag #KBSV #KB_Buddy #kbbuddy 

7. Giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng 

- Giải thưởng: Thẻ quà tặng Got It trị giá 300.000 đồng/ 1 giải thưởng; 

- Tổng số lượng giải thưởng: 10 giải; 

- Tổ ng giá trị  chương trình: 3.000.000 đồng. 

8. Cách thức xác định người đạt giải, nhận thưởng và trao thưởng 

- Cách thức xác định người đạt giải:  

 Trả lời chính xác đáp án lựa chọn theo kết quả do Ban Tổ chức công bố; 
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 Kết quả dự đoán hai chữ số cuối của chỉ số VNIndex ngày 16/01/2023 chính 

xác hoặc nhỏ hơn sát nhất. 

 Trường hợp có nhiều người chơi có cùng đáp án đúng và dự đoán trùng hai chữ 

số cuối của chỉ số VNIndex, giải thưởng sẽ trao cho người chơi gửi bình luận 

sớm hơn.  

 1 TKCK và 1 số giấy tờ (CMND/CCCD) chỉ được nhận tiền thường 1 lần. 

- Cách thức nhận thưởng và trao thưởng:  

 KBSV sẽ công bố đáp án, kết quả điểm VN-Index đóng cửa ngày 16/01/2023; 

 KBSV công bố tên người đạt giải trên fanpage KB Securities Vietnam sau 03 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Minigame; 

 Người đạt giải sẽ gửi email tới địa chỉ email kbsvmarketing@kbsec.com.vn trong 

03 ngày làm việc, các thông tin cần cung cấp bao gồm:  

 Tên facebook; 

 Số CMND/CCCD; 

 Số điện thoại đã đăng ký khi mở tài khoản chứng khoán tại KBSV; 

 Số tài khoản chứng khoán tại KBSV 

 Trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc nhận thông tin người đạt giải qua 

email, KBSV sẽ nhắn tin mã voucher đến số điện thoại đã đăng ký khi mở tài 

khoản của người trúng thưởng; 

 Lưu ý: nếu người đạt giải không gửi thông tin theo đúng yêu cầu sẽ được hiểu 

rằng khách hàng không có nhu cầu nhận thưởng. Trường hợp khách hàng chưa 

mở tài khoản chứng khoán tại KBSV, quý khách vui lòng thực hiện mở tài khoản 

tại ứng dụng KB Buddy. 

9. Quy định chung 

- Người tham gia chương trình mặc định đồng ý với các nội dung đưa ra trong bản Thể lệ 

chương trình này và/hoặc các quy định khác phát sinh trong quá trình tham gia được Ban 

tổ chức thông báo. 

- Ban Tổ chức có quyền thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung 

của thể lệ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình mà không cần thông báo trước, 

miễn là những sửa đổi hoặc bổ sung đó không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của 

người tham gia và nội dung chỉnh sửa, thay đổi đã được thông báo tới cơ quan quản lý. 

- Ban Tổ chức được phép sẽ sử dụng tên và hình ảnh của NĐT tham gia cho mục đích quảng 

bá chương trình. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, Ban tổ chức có trách 

nhiệm giải quyết thông qua các cuộc thảo luận, hòa giải, nếu không thỏa thuận được tranh 

chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Ban tổ chức có quyền hạn chế hoặc dừng quyền tham gia chương trình, hủy toàn bộ kết 

quả của người chơi nếu đánh giá người chơi vi phạm các quy định về thể lệ chương trình 

hoặc các quy định về sử dụng hệ thống hoặc có dấu hiệu trục lợi chương trình. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết 
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định cuối cùng. 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam 
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