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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

 

1. Phạm vi Khuyến mại: 

Chương trình khuyến mại “Mở Tài khoản MIỄN PHÍ – Nhận e-Voucher LIỀN TAY” áp dụng đối 

với tất cả Khách hàng cá nhân Mở tài khoản Chứng khoán trực tuyến tạị website YSVN. 

 

2. Thời gian Khuyến mại: 

Từ ngày 19/11/ 2018 đến hết ngày 26/01/ 2019. 

 

3. Sản phẩm Khuyến mại: 

Tài khoản Giao dịch tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam (sau đây gọi chung là “YSVN”). 

 

4. Nội dung Chương trình Khuyến mại: 

Khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện của Khách hàng Hợp lệ được nêu tại Điều 5 dưới đây sẽ 

được nhận quà theo từng sản phẩm như sau: 

 

Sản phẩm Quà tặng Trị giá Số lượng giải thưởng 

Tài khoản Giao dịch e-Voucher 50.000 đ 500 e-voucher 

 

5. Khách hàng Hợp lệ: 
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Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

 Khách hàng đăng ký Mở tài khoản Trực tuyến bằng cách hoàn tất Biểu mẫu Mở Tài Khoản 

Trực Tuyến trên website YSVN 

 Cung cấp đầy đủ hồ sơ bản cứng cần thiết trong thời gian 10 ngày kể từ ngày mở Tài Khoản 

Trực Tuyến thành công 

 Khách hàng không phải là nhân viên, cộng tác viên của YSVN 

 Khách hàng không phải là người mang quốc tịch nước ngoài hoặc thường trú nhân nước ngoài. 

 

6. Quà tặng: 

 Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận tối đa một quà tặng tương ứng cho từng sản phẩm từ 

chương trình. 

 

7. Phát Quà tặng: 

Khách hàng hợp lệ nhận tin nhắn SMS, email thông báo qua trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

ngày YSVN nhận được bản cứng hồ sơ hợp lệ của Khách hàng. 

 

8. Nhận Quà tặng: 

 Khách hàng Hợp lệ sử dụng mã số (code) tại tin nhắn quà tặng của YSVN và áp dụng mua 

hàng hoá/dịch vụ có liên kết tại: https://brand.gotit.vn/ 

 E-voucher sẽ được gửi bằng SMS, email qua số điện thoại, email mà Khách hàng đăng ký với 

YSVN 

 Hạn sử dụng được quy định rõ trên e-voucher. YSVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với những 

e-voucher quá hạn sử dụng 

https://brand.gotit.vn/
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9. YSVN có toàn quyền từ chối trao quà tặng cho bất kỳ Khách hàng nào mà YSVN cho là cung cấp 

thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện 

nào của Chương trình. 

 

10. Khi YSVN cho là cần thiết, YSVN sẽ có toàn quyền thay đổi quà tặng tương ứng với từng sản 

phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được 

đề cập trong Điều 4 của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào. 

 

11. YSVN không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ quà tặng. Bất 

kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận Quà tặng sẽ là 

trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh 

cho mình từ ý kiến của chuyên gia. 

 

12. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của YSVN 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 . 


