NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KB-JoinV
I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Từ ngày 19/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Ưu đãi dành cho Khách hàng mở mới tài khoản
1.1 Đối tượng và điều kiện
-

Khách hàng mở mới thành công tài khoản giao dịch chứng khoán (TKCK) miễn phí tại KBSV thông
qua ứng dụng của “VPBank” kể từ ngày 19/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và đăng ký dịch vụ
khách hàng chủ động giao dịch.
* Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi tham gia chương trình KB-JoinV
** TKCK mở thành công là tài khoản đã được duyệt mở thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

1.2 Ưu đãi tiền mặt
-

Tặng tiền 100.000 VNĐ vào TKCK của Khách hàng (tiểu khoản SA).

-

Tiền thưởng được chi trả định kỳ vào Thứ 6 hàng tuần (chi trả cho các Khách hàng mở TKCK thành
công từ thứ 6 tuần liền trước đến thứ 5 tuần của tuần trả thưởng). Trường hợp Thứ 6 rơi vào ngày
nghỉ Lễ/Tết thì tiền thưởng sẽ được KBSV chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.

-

01 (Một) TKCK chỉ được nhận 01 (một) lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình

-

Tiền thưởng chỉ được sử dụng để mua chứng khoán và thực hiện quyền mua chứng khoán niêm
yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán.

1.3 Ưu đãi phí giao dịch, phí ứng trước và lãi suất
-

Phí giao dịch trên tiểu khoản SA, MA: 0,12%

-

Lãi suất Margin:
+ Áp dụng lãi suất lũy tiến từng phần căn cứ vào dư nợ cuối ngày như sau:
o

Dư nợ dưới 50 triệu: 6,8%/năm

o

Dư nợ từ 50 triệu trở lên: 9,8%/năm

+ Áp dụng trong vòng 03 tháng kế tiếp kể từ ngày mở tài khoản
-

Phí ứng trước 10,8%/năm (tiểu khoản MA) trong vòng 03 tháng kế tiếp kể từ ngày mở tài khoản

-

Phí giao dịch, phí ứng trước và lãi suất trên các tiểu khoản khác áp dụng theo sản phẩm/quy định
hiện hành của KBSV.

2. Ưu đãi dành cho Người giới thiệu
2.1 Đối tượng và điều kiện
-

Người giới thiệu là Khách hàng cá nhân Việt Nam đã mở TKCK tại KBSV.

-

Người được giới thiệu là người thân, bạn bè của “Người giới thiệu” thực hiện:

1

o

Mở TKCK thành công tại KBSV thông qua ứng dụng VPBank kể từ ngày 19/01/2022 đến hết
ngày 31/12/2022;

o

Lựa chọn dịch vụ Khách hàng chủ động giao dịch hoặc dịch vụ có Nhân viên môi giới tư vấn;

o

Điền số tài khoản TKCK của Người giới thiệu theo định dạng 091Cxxxxxx tại mục “Số tài
khoản chứng khoán của Người giới thiệu”.

* Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi trở thành “Người giới thiệu”
** TKCK mở thành công là tài khoản đã được duyệt mở thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
*** Khách hàng lựa chọn dịch vụ có Nhân viên môi giới tư vấn sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi KBJoinV.

2.2 Ưu đãi tiền mặt
-

Người giới thiệu nhận được 100.000 VNĐ/ 01 Người được giới thiệu đáp ứng các điều kiện tại
mục 2.1.

-

Tiền thưởng sẽ được KBSV chuyển vào TKCK (tiểu khoản SA) của Người giới thiệu định kỳ vào Thứ
6 hàng tuần (tính trên các TKCK của Người được giới thiệu mở thành công từ thứ 6 tuần liền trước
đến thứ 5 của tuần trả thưởng). Trường hợp Thứ 6 rơi vào ngày nghỉ Lễ/Tết thì tiền thưởng sẽ được
KBSV trả vào ngày làm việc tiếp theo.

-

Nếu số tiền thưởng Người giới thiệu nhận được định kỳ hàng tuần lớn hơn 2.000.000 VNĐ (hai triệu
đồng) thì KBSV sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (10% giá trị tiền thưởng)
trước khi chi trả cho Người giới thiệu.

-

Không giới hạn số lần giới thiệu và số lần nhận thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

-

Tiền thưởng chỉ được sử dụng để mua chứng khoán và thực hiện quyền mua chứng khoán niêm
yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán.

III. TỔNG GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
-

Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi tham gia Chương trình.

-

KBSV chỉ thực hiện chi trả tiền thưởng khi TKCK của Khách hàng, Người giới thiệu ở trạng thái hoạt
động tại thời điểm chi trả.

-

Trong thời gian diễn ra chương trình nếu khách hàng chuyển sang dịch vụ có Nhân viên môi giới tư
vấn sẽ không bị thu hồi số tiền thưởng đã nhận được.

-

Khách hàng tham gia chương trình mặc định đồng ý với các nội dung của Chương trình này và/hoặc
các quy định khác phát sinh trong quá trình tham gia được KBSV thông báo. KBSV có quyền thay
đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung của chương trình 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.
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-

Khách hàng nhận tiền thưởng phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước.
Trường hợp Khách hàng từ chối nộp thuế theo quy định sẽ không được nhận quà tặng. KBSV sẽ
khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân trên giá trị tiền thưởng mà Khách hàng nhận được theo quy
định và xuất hóa đơn theo yêu cầu của Khách hàng.

-

KBSV có quyền hạn chế hoặc dừng quyền tham gia chương trình, hủy toàn bộ giá trị tiền thưởng
của Khách hàng nếu đánh giá Khách hàng vi phạm các quy định của nội dung chương trình hoặc
các quy định về sử dụng hệ thống hoặc có dấu hiệu trục lợi chương trình.

-

Khách hàng tại đây hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những
rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do chính sự bất cẩn
của Khách hàng gây ra. Khách hàng cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc
thiệt hại phát sinh khi sử dụng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
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