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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KB TROPHY 

I. BAN TỔ CHỨC: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (“KBSV”)  

- Địa chỉ: tầng G, tầng M, tầng 2 và tầng 7, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: (84.24) 7303 5333 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình: KB Trophy 

2. Phạm vi: toàn quốc 

3. Thời gian triển khai chương trình: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023. 

Bao gồm 02 vòng giải thưởng 

- Vòng 1: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/01/2023. 

- Vòng 2: từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023. 

4. Đối tượng 

- Nhà đầu tư (NĐT) mở mới thành công tài khoản giao dịch chứng khoán (TKCK) thông qua ứng dụng 

KB Buddy từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023. 

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

5. Tiêu chí xét giải thưởng và cơ cấu giải thưởng 

- Tiêu chí xét giải thưởng: trao giải cho 03 Khách hàng đạt giá trị giao dịch qua ứng dụng KB Buddy 

cao nhất trong từng vòng giải thưởng nhưng giá trị giao dịch không thấp hơn 1.000.000.000 VNĐ/ 

vòng giải thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng: 

Tên giải thưởng 
Giải thưởng 

(Chỉ vàng SJC) 

Số lượng giải 

thưởng/ vòng 

Tổng số lượng giải 

thưởng 

Tổng giá trị tiền 

thưởng quy đổi (*) 

Giải Nhất 03 01 02 40.500.000 

Giải Nhì 02 01 02 27.000.000 

Giải Ba 01 01 02 13.500.000 

Tổng cộng 06 81.000.000 

 

(*) Giải thưởng sẽ được quy đổi thành tiền mặt theo giá vàng SJC tại ngày 14/11/2022: 6.750.000 VND/chỉ 

6. Nguyên tắc trao thưởng 

- Giải thưởng được trao cho NĐT đáp ứng các điều kiện của Ban tổ chức. 

- Trường hợp NĐT có giá trị giao dịch bằng nhau thì sẽ đồng chia giải thưởng. Giải thưởng = giá trị giải 

thưởng / số NĐT đồng kết quả. 

- Mỗi NĐT chỉ được nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình (02 vòng giải thưởng). 
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- NĐT đạt giải phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Trường hợp NĐT từ 

chối nộp thuế theo quy định sẽ không được nhận giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ khấu trừ khoản thuế 

thu nhập cá nhân trên giá trị giải thưởng mà NĐT trúng thưởng và thay mặt NĐT hoàn thiện các thủ 

tục nộp thuế trên phần đã khấu trừ với cơ quan quản lý theo quy định. 

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc từng Vòng giải thưởng, KBSV sẽ đăng tải danh sách 

NĐT đạt giải trên website và trong các bài viết có liên quan tới chương trình. Nếu sau 02 ngày làm 

việc kể từ ngày Ban tổ chức thông báo danh sách NĐT đạt giải mà không có tranh chấp, khiếu nại 

nào thì giải thưởng sẽ được trao cho NĐT đạt giải như danh sách đã công bố. Nếu có tranh chấp, Ban 

tổ chức có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng có hiệu lực. 

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Vòng giải thưởng, tiền thưởng sẽ được chuyển vào 

TKCK (tiểu khoản SA) của NĐT mở tại KBSV. 

7. Quy định chung 

- NĐT 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 sử dụng tên của NĐT cho mục đích quảng bá chương trình. 

- NĐT tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định khi sử dụng hệ thống, các quy định này sẽ được 

công bố và có thể thay đổi trong từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước 

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

của NĐT nếu đánh giá NĐT vi phạm các quy định về thể lệ chương trình hoặc các quy định về sử 

dụng hệ thống hoặc có dấu hiệu đầu tư không minh bạch. 

- NĐT chấp thuận và công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao 

dịch của NĐT đều được coi là hành động của NĐT, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đến các tranh 

chấp phát sinh nếu có do lỗi NĐT để lộ thông tin cho bên thứ ba. 

- NĐT 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 NĐT gây 

ra. NĐT cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng. 

- 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. 

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

cùng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM 


