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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “MỜI BẠN MỚI – THỊNH VƯỢNG TỚI” 

 

1. Tên chương trình: “Mời bạn mới – Thịnh vượng tới”. 

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

3. Dịch vụ khuyến mại:  

- Khách hàng giới thiệu bạn bè tham gia mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPBankS 

thông qua hình thức định danh (eKYC) trên ứng dụng NEO Invest thành công và tiến hành 

giao dịch chứng khoán tại VPBankS. 

4. Thời gian áp dụng 

- Từ 10/03/2023 đến hết 10/05/2023 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy sự kiện nào đến trước.  

5. Hình thức khuyến mại 

- Tặng tiền vào tài khoản người giới thiệu thỏa mãn điều kiện chương trình.  

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại 

- Khách hàng có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

- Người giới thiệu khách hàng mới đáp ứng các điều kiện của chương trình, không loại trừ 

nhân viên thuộc VPBank và VPBankS.  

7. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình 

7.1. Thể lệ chương trình 

- Người giới thiệu: Là những khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại VPBankS, gửi 

link hoặc mã QR giới thiệu (được lấy tại mục “Giới thiệu bạn mới” trên ứng dụng NEO 

Invest) đến bạn bè, người thân tải ứng dụng NEO Invest, mở tài khoản thành công qua hình 

thức eKYC, và thực hiện giao dịch chứng khoán (cổ phiếu/ trái phiếu/ eInvest) trên ứng 

dụng NEO Invest trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Người được giới thiệu: Là những khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán tại VPBankS, 

đăng ký mở tài khoản (eKYC) trên ứng dụng NEO Invest thành công thông qua link hoặc 

mã QR được giới thiệu trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Lưu ý:  

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

trình. 

+ Chương trình không áp dụng với những khách hàng đã thực hiện đóng tài khoản, sau đó 

mở lại và dùng tài khoản lưu ký cũ. 

+ Khi người được giới thiệu thực hiện đăng ký tài khoản, bấm lựa chọn “Không tìm kiếm 

nhân viên chăm sóc”. 

+ Với trường hợp người được giới thiệu lựa chọn đăng ký nhân viên chăm sóc sau khi tham 

gia và nhận thưởng chương trình, môi giới phụ trách sẽ hưởng % hoa hồng dựa trên chính 

sách riêng với mức hoa hồng: 30%. 

7.2. Cơ cấu giải thưởng 

- Người giới thiệu nhận 30.000 VND khi người được giới thiệu mở tài khoản VPBankS 

bằng phương pháp định danh (eKYC) thành công (*). 

- Người giới thiệu nhận thêm 50.000 VND khi người được giới thiệu thực hiện giao dịch 

chứng khoán (cổ phiếu/ trái phiếu/ eInvest) thành công trên ứng dụng NEO Invest. 
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(*) Người được giới thiệu thực hiện mở tài khoản eKYC phải không lựa chọn (không tích 

vào ô) nhân viên chăm sóc.  

7.3. Thời gian và cách thức trao thưởng 

- Thời gian xác định danh sách người giới thiệu thỏa mãn điều kiện nhận thưởng: Tại ngày 

cuối cùng của tháng, hệ thống VPBankS sẽ tổng hợp thông tin người được giới thiệu hoàn 

thành mở tài khoản tại VPBankS thông qua hình thức eKYC, giao dịch chứng khoán thành 

công tại VPBankS.  

- Cách thức thông báo: Người giới thiệu thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình 

sẽ nhận được thông báo (notification) trên ứng dụng NEO Invest.  

- Cách thức trao thưởng: VPBankS sẽ chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại 

VPBankS của người giới thiệu thỏa mãn điều kiện nhận thưởng.  

- Thời gian trao thưởng: Tiền thưởng được chuyển trước ngày 06 của tháng kế tiếp hoặc theo 

thông báo của VPBankS. 

7.4. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại: 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau 

để được hướng dẫn, giải đáp: 

▪ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank 

▪ Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

▪ Hotline: 1900 636679 hoặc email cskh@vpbanks.com.vn   

7.5. Các 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 trong vòng không 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. 

7.6. Điều khoản thi hành 

- Thể lệ này có hiệu lực từ ngày 10/03/2023. 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; 

- Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt Chương trình trước thời hạn thuộc thẩm 

quyền của Tổng giám đốc VPBankS hoặc người được ủy quyền. 
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