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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINIGAME KB – CRUSH  
 

I. BAN TỔ CHỨC:  

1. 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 

2. CÔNG TY CỔ PHẦN KB FINA 

- Địa chỉ: Phòng 207-01, tầng M, toà nhà N01A - Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINI GAME 

1. Tên chương trình: KB – Crush 

2. Phạm vi: Toàn quốc 

3. Thời gian triển khai chương trình: từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 31/12/2022 

4. Đối tượng:  

- Toàn bộ khách hàng (“Khách hàng”) mở mới thành công tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí 

tại KBSV thông qua ứng dụng “KB Fina” kể từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022. 

            * Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi tham gia chương trình KB-Crush. 

** Tài khoản giao dịch chứng khoán mở thành công là tài khoản đã được duyệt mở thành công tại Trung tâm 

lưu ký chứng khoán (VSD) 

5. Cơ cấu quà tặng 

STT Mã chứng khoán trúng 

thưởng 

Quà tặng quy đổi * 

(VND) 

Số lượng Thành tiền 

(VND) 

1 SAB 1,569,254 50 78,462,700 

2 MSN 1,396,366 50 69,818,300 

3 VJC 1,265,465 50 63,273,250 

4 MWG 1,221,520 50 61,076,000 

5 NVL 1,040,676 50 52,033,800 

6 GAS 1,008,704 50 50,435,200 

7 VCB 979,366 50 48,968,300 

8 PNJ 956,423 50 47,821,150 

9 FPT 949,735 50 47,486,750 

10 VIC 933,777 50 46,688,850 

11 PDR 884,930 50 44,246,500 
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12 VNM 882,656 100 88,265,600 

13 VHM 816,499 100 81,649,900 

14 BVH 570,913 100 57,091,300 

15 HPG 525,732 100 52,573,200 

16 PLX 522,211 100 52,221,100 

17 TCB 509,296 150 76,394,400 

18 KDH 427,528 150 64,129,200 

19 SSI 413,441 150 62,016,150 

20 BID 405,810 200 81,162,000 

21 TPB 395,880 300 118,764,000 

22 GVR 370,987 300 111,296,100 

23 VPB 359,898 300 107,969,400 

24 ACB 328,204 300 98,461,200 

25 CTG 318,901 300 95,670,300 

26 VRE 289,500 400 115,800,000 

27 MBB 285,585 400 114,234,000 

28 STB 274,099 1,500 411,148,500 

29 HDB 262,235 2,000 524,470,000 

30 POW 118,479 2,500 296,197,500 

 Tổng cộng  10,000 3,219,824,650 

* Quà tặng được quy đổi từ giá trị mười (10) cổ phiếu của Mã chứng khoán mà Khách hàng quay 

trúng theo giá đóng cửa bình quân từ ngày 02/08/2021 đến 10/11/2021 

Lưu ý:  

- Giá trị quà tặng quy đổi đã bao gồm thuế VAT; 

- Quà tặng chỉ được sử dụng để mua chứng khoán niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán. 

6. Các bước tham gia Mini game KB-Crush 

- Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng “KB Fina” để mở tài khoản giao dịch chứng khoán 

của KBSV. 

- Bước 2: Sau khi mở thành công tài khoản chứng khoán, Khách hàng thực hiện/ấn chọn Tham 

gia chương trình Mini game. 

- Bước 3: Khách hàng trả lời hai (02) câu hỏi kiến thức chứng khoán 

- Bước 4: Khách hàng sau khi trả lời đúng hai (02) câu hỏi ở Bước 3 sẽ thực hiện ấn vào nút quay 

thưởng: 

• Nếu Khách hàng quay trúng ô “Mã chứng khoán”: Khách hàng sẽ nhận được quà tặng quy 

đổi từ Mã chứng khoán đã quay trúng theo quy định của chương trình. Đồng thời Khách hàng 

hết lượt tham gia Mini game trong thời gian còn lại của chương trình. 
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• Nếu Khách hàng quay trúng ô “Chúc bạn may mắn lần sau”: Khách hàng sẽ có thêm một 

(01) lượt chơi vào ngày kế tiếp (kể từ 0h00 ngày kế tiếp) 

Lưu ý: Mỗi khách hàng có một (01) lượt chơi miễn phí/ ngày (áp dụng đến 23h59 cùng ngày) 

và không cộng dồn vào các ngày kế tiếp nếu không sử dụng hết. 

7. Nguyên tắc xác định và cách thức trao thưởng 

- Giá trị quà tặng được xác định ngay khi Khách hàng quay trúng ô “Mã chứng khoán” và Khách 

hàng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng KB Fina trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời 

điểm trúng thưởng. 

- Một (01) số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân chỉ được nhận một (01) lần quà tặng. 

- Quà tặng sẽ được trao cho Khách hàng đáp ứng các quy định tham gia của Ban tổ chức. 

- Khách hàng trúng 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. Ban Tổ 

chức sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân trên giá trị giải thưởng mà Khách hàng trúng 

thưởng và thay mặt Khách hàng hoàn thiện các thủ tục nộp thuế với cơ quan quản lý theo quy 

định. 

- Danh sách Khách hàng đạt giải được đăng tải trên website của KBSV và trong các bài viết có liên 

quan tới chương trình. Nếu sau một (01) ngày kể từ ngày KBSV thông báo danh sách Khách hàng 

đạt giải mà không có tranh chấp, khiếu nại nào về người trúng thưởng thì quà tặng sẽ được trao 

cho Khách hàng 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. 

- Sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày KBSV thông báo danh sách Khách hàng trúng thưởng, giá 

trị quà tặng sẽ được KBSV chuyển vào tài khoản chứng khoán (tiểu khoản SA) của Khách hàng 

mở tại KBSV. 

8. Quy định chung 

- Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi tham gia chương trình KB-Crush. 

- Khách hàng 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. 

- Khách hàng khai báo các thông tin khi đăng ký tham gia chương trình và các thông tin này được 

Ban tổ chức ghi nhận phục vụ trong các công việc có liên quan đến nội dung chương trình. Ban 

Tổ chức được phép sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng 

bá chương trình. 

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

thưởng của Khách hàng nếu đánh giá Khách hàng 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. 
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- Khách hàng không được vi phạm các quy định của Ban tổ chức cũng như quy định của KBSV và 

KB Fina. 

- 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. 

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

nhiệm giải quyết thông qua các cuộc thảo luận, hòa giải và quyết định của Ban Tổ chức sẽ là 

quyết định cuối cùng. 

 BAN TỔ CHỨC 

     

 


