THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“GIAO DỊCH PHÁI SINH – RINH NGAY PHẦN THƯỞNG”
1. Đối tượng tham gia chương trình: Các Khách hàng giao dịch chứng khoán phái sinh.
2. Cơ cấu giải thưởng của chương trình
 09 giải nhất trị giá 5.000.000 VNĐ / giải
 30 giải nhì trị giá 2.000.000 VNĐ/ giải
 45 giải ba trị giá 1.000.000 VNĐ / giải
 120 giải tư trị giá 500.000 VNĐ /giải
3. Điều kiện tham gia chương trình:


Các Khách hàng có phát sinh giao dịch chứng khoán phái sinh trong kỳ chương trình (không căn cứ
theo giá trị giao dịch của khách hàng) sẽ được cấp 01 mã dự thưởng để tham gia chương trình.



Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 mã số dự thưởng trong toàn bộ thời gian khuyến mại.



Các Khách hàng đã trúng thưởng tại kỳ quay số gần nhất sẽ không được tham gia quay số dự
thưởng vào các lần quay số dự thưởng còn lại.

4. Thời gian tham gia chương trình từ 15/03/2019 – 15/06/2019 được chia thành 03 lần quay số dự thưởng:
STT

Lần

Thời gian tham gia dự

Thời gian quay số

thưởng

dự thưởng

1

Lần 1

15/03/2019 - 15/04/2019

22/04/2019

2

Lần 2

15/04/2019 - 15/05/2019

22/05/2019

3

Lần 3

15/04/2019 - 15/05/2019

21/06/2019

5. Cơ cấu giải thưởng mỗi lần quay số trúng thưởng
 03 giải nhất trị giá 5.000.000 VNĐ / giải
 10 giải nhì trị giá 2.000.000 VNĐ/ giải
 15 giải ba trị giá 1.000.000 VNĐ / giải
 40 giải tư trị giá 500.000 VNĐ /giải

6. Hình thức gửi thông báo mã số dự thưởng: email, SMS và thư bưu điện.
7. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
Khách hàng cung cấp một trong các bằng chứng sau để xác minh việc trúng thưởng
 Nội dung email thông báo mã số dự thưởng do VPS thông báo gửi Khách hàng
 Nội dung tin nhắn SMS do VPS thông báo gửi Khách hàng
 Nội dung thư bưu điện do VPS thông báo gửi Khách hàng.
Khách hàng cung cấp kèm CMND của Khách hàng để xác thực thông tin chủ tài.
8. Thông báo trúng thưởng:
 Đối với Khách hàng tham dự trực tiếp: thông báo trực tiếp tại địa điểm tổ chức quay số trúng thưởng
 Đối với Khách hàng không tham dự trực tiếp: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày xác định trúng
thưởng VPS, VPS thực hiện gửi thông báo đến Khách hàng về việc trúng giải qua các hình thức email,
SMS, thư bưu điện.
9. Thủ tục trao thưởng


Đối với các Khách hàng tham gia trực tiếp: trao thưởng tiền mặt



Đối với Khách hàng không tham gia trực tiếp: VPS liên hệ Khách hàng để nhận thưởng

10. Thời hạn kết thúc việc trao thưởng: Ngày 30/07/2019. Đến thời điểm này, Khách hàng không nhận/từ chối
nhận thưởng, VPS sẽ thực hiện trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Để biết thêm chi tiết về thể lệ tham gia của chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tài khoản hoặc với
chúng tôi theo các số điện thoại sau:
☎ Tại Hà Nội: 362 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 1900 6457 (Nhấn phím 1)
☎ CN HCM - PGD Lê Lai: Lầu 3, 76 Lê Lai, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: 028 3823 8608 (Máy lẻ: 103)
☎ CN Đà Nẵng: 112 Phan Châu Trinh - Quận Hải Châu – Tp.Đà Nẵng. Tel: 0236 3565 419

