
 

 

Chính sách chương trình Zinvest - Đầu tư chuẩn Z 

 

Trở thành thành viên của cộng đồng Zinvest – Zinvest Club, các nhà đầu tư Gen Z sẽ có cơ hội 

nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt: 

 

1. Chính sách ưu đãi: 

- Miễn phí giao dịch trên tất cả các tiểu khoản trong vòng 1 năm kể từ ngày mở tài khoản. 

- Được hưởng ưu đãi lãi suất trong hạn: 6,8% trong 30 ngày đầu tiên và 9,8% từ ngày 31 

đến hết 1 năm kể từ ngày mở tài khoản áp dụng trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ (6) . 

- Các sản phẩm dịch vụ khác được áp dụng theo chính sách hiện hành của VPS. 

 

2. Đối tượng áp dụng:  

- Toàn bộ Khách hàng mở tài khoản từ ngày 01/08/2021. 

  

3. Điều kiện áp dụng:  

Khách hàng được hưởng ưu đãi khi đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau: 

- Điều kiện 1: Khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 25 tại ngày mở tài khoản (khách hàng có năm 

sinh từ 1996 đến 2003). 

- Điều kiện 2: Có NAV (giá trị tài sản thuần) trung bình tháng không vượt quá 30 triệu.  

 

4. Cách thức tham gia Zinvest: Mở tài khoản chứng khoán tại VPS để trở thành thành viên của 

Zinvest, nhận những ưu đãi đặc biệt ngay tại: 

 VPS SmartOne - Nền tảng quản lý tài chính toàn diện: Truy cập phiên bản web: 

https://smartone.vps.com.vn hoặc cài đặt ứng dụng tại đây. 

 OpenAccount: kênh  https://openaccount.vps.com.vn/  

 Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán 100% trực tuyến cùng eKYC tại đây. 

 

Theo dõi fanpage Zinvest Club by VPS để không bỏ lỡ những chương trình đặc biệt dành riêng 

cho Zinvest tại đây. 

 

https://smartone.vps.com.vn/
https://bit.ly/VPSSmartOne
https://openaccount.vps.com.vn/
https://bit.ly/motaikhoaneKYC
https://www.facebook.com/zinvestclubbyvps

