
 
 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN 

CHỨNG KHOÁN QUA ĐỐI TÁC VNI VÀ GỬI TIỀN A-CASH 

 

Điều 1: Tên chương trình 

Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng mở tài khoản chứng khoán qua đối tác VNI và gửi 

tiền A-CASH. 

Điều 2: Đối tượng tham gia chương trình 

a) Khách hàng mở tài khoản chứng khoán thành công trên app ABS Invest nhập mã giới thiệu 

“VNIABS” (chi tiết xem tại đây) và 

b) Khách hàng có số dư tiền gửi trong A-CASH (chi tiết sản phẩm A-Cash xem tại đây) 

Điều 3: Thời gian diễn ra chương trình 

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023. 

Điều 4: Cơ cấu giải thưởng 

STT Chương trình Giải thưởng 

1 KH có số dư tiền gửi A-CASH bình quân từ 100 triệu trở lên 
500.000đ/giải 

Tối đa 10 giải 

2 KH có số dư tiền gửi A-CASH bình quân từ 500 triệu trở lên 
1.000.000đ/giải 

Tối đa 10 giải 

 

Điều 5: Quy định trả thưởng 

- Chương trình chỉ áp dụng đối với Khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán có ghi nhận mã 

giới thiệu “VNIABS” thành công và có số dư tiền gửi trong A-CASH. Giải thưởng uu tiên khách 

hàng có số tiền lớn hơn, trường hợp số tiền bằng nhau thì ưu tiên Khách hàng mở tài khoản sớm hơn 

- Số dư tiền gửi bình quân tính trong khoảng thời gian diễn ra chương trình: 31 ngày 

- Các trường hợp không được chi trả thưởng: 

 Tài khoản của Khách hàng đang ở trạng thái đóng hoặc chờ đóng trong thời gian diễn ra 

chương trình và thời gian trả thưởng. 

 Khách hàng thông báo từ chối nhận thưởng 

 Khách hàng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện của chương trình 

https://www.abs.vn/abs-vni/
https://www.abs.vn/san-pham-abs/a-cash/


Điều 6: Cách thức trả thưởng 

- Căn cứ xác định trả thưởng: ABS sẽ thực hiện chi trả thưởng theo danh sách Khách hàng và số 

liệu được hệ thống ghi nhận trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Phương thức và thời gian chi thưởng: Thời gian công bố kết quả giải thưởng vào 03 ngày làm 

việc đầu tiên của tháng 02/2023. Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo, ABS thực hiện các thủ 

tục chuyển giải thưởng vào tiểu khoản C của Khách hàng 

Điều 7: Các quy định khác 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các Điều khoản 

và Điều kiện của chương trình và các sửa đổi liên quan (nếu có) 

- Mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi, tạm dừng, hủy bỏ chương trình sẽ được ABS thông báo 

theo quy định của pháp luật hiện hành 

- Mọi ý kiến đóng góp, giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý khách vui lòng liên 

hệ địa chỉ email hotrokinhdoanh@abs.vn hoặc số điện thoại 0243 5624 860 ext 13. 

mailto:hotrokinhdoanh@abs.vn

