
   

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  

 CHƯƠNG TRÌNH HOÀN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG KHI 

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN QUA EKYC, KHÁCH HÀNG 

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI ABS 

Điều 1: Tên chương trình  

Hoàn phí cho Khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán ABS qua eKYC, Khách hàng nạp 

tiền vào tài khoản chứng khoán tại ABS. 

Điều 2: Hình thức trao thưởng  

Hoàn phí giao dịch. 

Điều 3: Thời gian diễn ra chương trình  

Từ ngày 11/11/2022  đến hết ngày 31/12/2022. 

Điều 4: Khách hàng của chương trình  

(a) Khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán ABS qua hình thức eKYC thành công. 

(b) Khách hàng đã có tài khoản chứng khoán tại ABS nhưng không phát sinh giao dịch từ ngày 

01/05/2022 - 30/10/2022. 

Điều 5: Cơ cấu giải thưởng 

- Khách hàng mở mới tài khoản qua eKYC thành công: Hoàn 500.000 VNĐ phí giao 

dịch/Khách hàng. 

- Khách hàng nạp tiền lần đầu dưới 100.000.000 VNĐ: Hoàn 500.000 VNĐ phí giao 

dịch/Khách hàng. 

- Khách hàng nạp tiền lần đầu từ 100.000.000 VNĐ: mỗi 100.000.000 VNĐ tương ứng 

hoàn 1.000.000 VNĐ phí giao dịch/Khách hàng, hoàn tối đa 5.000.000 VNĐ/Khách 

hàng. 

- Khách hàng có tổng tiền nạp từ 500.000.000 VNĐ trở lên trong thời gian diễn ra chương 

trình: hoàn 5.000.000 VNĐ /Khách hàng. 

Nội dung chi tiết của chương trình: 



STT Chương trình Đối tượng tham gia Điều kiện 

nhận giải 

Hoàn phí giao 

dịch (*) 

1 Khách hàng 

mở mới tài 

khoản 

Khách hàng mới (chưa có tài 

khoản giao dịch tại ABS) 

Khách hàng 

mở tài khoản 

qua eKYC và 

xác nhận hợp 

đồng 

500.000 VNĐ 

 

2 Nạp tiền lần 

đầu dưới 

100.000.000 

VNĐ 

- Khách hàng nạp tiền trong 

30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 

mở tài khoản 

 

- Khách hàng không phát sinh 

giao dịch từ 01/05/2022 – 

30/10/2022 và nạp tiền vào 

tài khoản chứng khoán 

trong thời gian diễn ra 

chương trình 

Số tiền Khách 

hàng rút ra 

trong cùng 

ngày nạp tiền 

sẽ không được 

tính thưởng. 

500.000 VNĐ 

 

3 Nạp tiền lần 

đầu từ 

100.000.000 

VNĐ 

- Khách hàng nạp tiền trong 

30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 

mở tài khoản 

 

- Khách hàng không phát sinh 

giao dịch từ 01/05/2022 – 

30/10/2022 và nạp tiền vào tài 

khoản chứng khoán trong thời 

gian diễn ra chương trình 

Số tiền Khách 

hàng rút ra 

trong cùng 

ngày nạp tiền 

sẽ không được 

tính thưởng. 

Mỗi 

100.000.000 

VNĐ tương ứng 

hoàn 1.000.000 

VNĐ phí giao 

dịch 

Tối đa 5.000.000 

VNĐ 

 

4 Tổng tiền nạp 

từ 

500.000.000 

VNĐ 

- Khách hàng nạp tiền trong 

30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 

mở tài khoản 

 

- Khách hàng không phát sinh 

giao dịch từ 01/05/2022 – 

30/10/2022 và nạp tiền vào 

tài khoản chứng khoán 

trong thời gian diễn ra 

chương trình 

Sau khi kết 

thúc chương 

trình. 

 

5.000.000 VNĐ 

Mỗi khách hàng 

được hoàn 1 giải 

trong suốt thời 

gian diễn ra 

chương trình 

 



Điều 6: Quy định trả thưởng 

✓ Thời gian công bố kết quả giải thưởng trong tháng được công bố vào ngày làm việc đầu 

tiên của tháng tiếp theo. 

✓ Khách hàng nhận giải được sử dụng hoàn phí giao dịch cho đến hết ngày 30/06/2023. 

Số tiền được hoàn tối đa trong tháng bằng 50% (Tổng phí giao dịch trong tháng của 

khách hàng trừ đi (-) phí trả sở) 

✓ Khách hàng nhận thưởng chịu thuế theo quy định của Pháp luật. ABS sẽ thực hiện khấu 

trừ các khoản thuế theo quy định trước khi chi trả cho Khách hàng 

✓ Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc của tháng tiếp theo, ABS thực hiện các thủ tục hoàn 

phí giao dịch của Khách hàng. 

- Các trường hợp không được chi trả:  

• Khách hàng thông báo từ chối nhận thưởng. 

• Các khoản phí giao dịch mà ABS thực hiện chi trả hoa hồng thì Khách hàng sẽ 

không được hoàn phí giao dịch. 

 

 


