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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  
CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH KÝ QUỸ YST7 

 

1. Khách hàng tham gia chương trình: 

Để tham gia chương trình, Khách hàng phải thỏa đồng thời các điều kiện sau: 

- Khách hàng của Khối Môi giới Khách hàng cá nhân và Phòng Kinh doanh trực tuyến. 

- Khách hàng phải đăng ký và được YSVN xác nhận đăng ký tham gia chương trình thành 
công. 

- Khách hàng không có dư nợ giải ngân và dư nợ quản lý rủi ro trên Tài khoản ký quỹ (tài 
khoản đuôi 6) tại YSVN từ khi đăng ký tham gia chương trình đến khi YSVN hoàn tất 
cài đặt gói chương trình trên tài khoản của Khách hàng. 

Dư nợ giải ngân là khoản tiền YSVN giải ngân cho Khách hàng theo quy định YSVN và 
theo quy định tại Hợp đồng giao dịch ký quỹ được ký kết giữa YSVN và Khách hàng.  

Dư nợ quản lý rủi ro là khoản tiền mà Khách hàng cần nộp để hoàn tất tất cả nghĩa vụ 
với YSVN trên Tài khoản ký quỹ. 

- Khách hàng không thuộc danh sách nợ xấu của YSVN tại thời điểm đăng ký chương 
trình. 

- Khách hàng đã hủy đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ không được đăng ký 
lại trong Thời Gian Áp Dụng của chương trình nêu tại Mục 2. 

2. Thời gian của chương trình: 

- Thời Gian Áp Dụng của chương trình: từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 05/12/2022. 
Thời Gian Áp Dụng của chương trình có thể được gia hạn theo thông báo của YSVN trên 
website của YSVN và/hoặc thông báo cho Khách hàng đang tham gia chương trình thông 
qua email đã được đăng ký hợp lệ với YSVN. 

- Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương Trình tính từ ngày làm việc tiếp theo ngày 
YSVN xác nhận Khách hàng đăng ký tham gia chương trình thành công đến hết Thời 
Gian Áp Dụng chương trình hoặc đến ngày YSVN xác nhận Khách hàng hủy đăng ký 
tham gia chương trình thành công. 

- Khách hàng có thể yêu cầu hủy tham gia chương trình trước thời điểm chương trình kết 
thúc bằng cách yêu cầu hủy trên YSwinner. Chương trình được xem là hủy thành công 
căn cứ theo trạng thái thông báo của YSVN trên YSwinner.  

3. Nguyên tắc tính lãi vay: 
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a. Các khoản vay được giải ngân trong Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương Trình (bao 
gồm các khoản vay phát sinh do giao dịch ký quỹ và các khoản vay phát sinh do Khách 
hàng chưa thanh toán phí dịch vụ và lãi vay trong tháng) sẽ được tính lãi theo nguyên tắc: 

- Lãi suất 0%/năm trong 05 (năm) ngày thực tế (bao gồm cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày 
nghỉ lễ) kể từ ngày giải ngân. 

- Lãi suất 14.5%/năm (tương ứng 0.0397%/ngày) từ ngày thứ sáu tính từ ngày giải ngân. 

- Nếu ngày thứ sáu tính từ ngày giải ngân là Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ thì 
khoản vay sẽ được bắt đầu tính lãi 14.5%/năm từ ngày làm việc liền trước đó. 

b. Các khoản vay được giải ngân kể từ ngày làm việc đầu tiên sau Thời Gian Áp Dụng hoặc 
ngày YSVN xác nhận Khách hàng hủy đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ áp 
dụng mức lãi suất theo công bố chung của YSVN. 

Lưu ý: Khoản vay được giải ngân trong Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương 
Trình YST7 vẫn áp dụng chương trình YST7 theo quy định tại điểm a) Mục 3 của bản 
Điều khoản và Điều kiện này. 

c. Ngày giải ngân khoản vay: 

- Đối với khoản vay phát sinh do giao dịch, ngày giải ngân là ngày làm việc thứ hai sau 
ngày giao dịch. 

- Đối với khoản vay phát sinh do Khách hàng chưa thanh toán phí dịch vụ và lãi vay 
trong tháng, ngày giải ngân là ngày làm việc đầu tiên trong tháng tiếp theo. 

d. Khách hàng không được tham gia các chương trình ưu đãi lãi suất khác (nếu có) trong 
Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương Trình . 

4. Hạn mức cho vay ký quỹ tối đa: 

a. Hạn mức cho vay ký quỹ tối đa mà mỗi Khách hàng có thể yêu cầu cấp trong Thời Gian 
Khách Hàng Tham Gia Chương Trình là 03 (ba) tỷ VNĐ. 

b. Kể từ thời điểm Khách hàng được xác nhận hủy đăng ký tham gia chương trình thành công 
hoặc sau khi kết thúc Thời Gian Áp Dụng của chương trình, hạn mức cho vay ký quỹ tối 
đa mà Khách hàng có thể yêu cầu cấp sẽ theo quy định hiện hành của YSVN. 

5. Phí giao dịch áp dụng: 

a. Phí giao dịch áp dụng đối với Khách hàng tham gia chương trình như sau: 

Phương thức giao dịch Mức phí 

I. Giao dịch trực tuyến Online Trading  0.15% 

II. Giao dịch thông qua Chuyên viên Môi giới:  

- Tổng giá trị giao dịch trong ngày dưới 100 triệu VNĐ 0.30% 
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- Tổng giá trị giao dịch trong ngày từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ 0.25% 

- Tổng giá trị giao dịch trong ngày từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ 0.20% 

- Tổng giá trị giao dịch trong ngày từ 1 tỷ VNĐ trở lên 0.15% 

b. Khách hàng không được tham gia các chương trình ưu đãi phí giao dịch khác (nếu có) 
trong Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương Trình . 

6. Điều khoản chung: 

a. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc 
tham gia chương trình mà không khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu YSVN phải bồi thường 
bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc đăng ký tham gia chương trình này. 

b. Chương trình chỉ nhằm mục đích ưu đãi về lãi suất cho Khách hàng tại một thời điểm nhất 
định và không chứa bất kỳ yếu tố nào mang tính chất mời chào, tư vấn mua/bán, hứa hẹn 
lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào trái với quy định của pháp luật. 
Quyết định đăng ký tham gia chương trình này hay các giao dịch khác về chứng khoán tại 
YSVN là quyết định của Khách hàng và YSVN được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối 
với bất cứ vấn đề nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Khách hàng tham gia chương 
trình ở bất cứ thời điểm nào. 

c. Khách hàng có thể sẽ không được tham gia các chương trình ưu đãi khác (nếu có) trong 
Thời Gian Khách Hàng Tham Gia Chương Trình. 

d. Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về nội dung chương 
trình và tự nguyện đăng ký tham gia. Đồng thời Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, 
đồng ý và cam kết thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này,các biểu lãi suất và phí liên 
quan được YSVN ban hành. 

e. Các điều khoản khác không được quy định tại đây sẽ được điều chỉnh bởi Hợp đồng Mở 
tài khoản giao dịch chứng khoán và Hợp đồng giao dịch ký quỹ được ký kết giữa YSVN 
và Khách hàng.  

f. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc giải thích các Điều khoản và Điều 
kiện này với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và/hoặc Hợp đồng giao dịch 
ký quỹ,  thì các điều kiện và điều khoản theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán và/hoặc Hợp đồng giao dịch ký quỹ sẽ được ưu tiên tham chiếu và áp dụng. 

g. Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 03/10/2022. YSVN sẽ đăng tải các 
thông tin dịch vụ liên quan đến chương trình tại website YSVN. YSVN có thể sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc hủy bỏ bất kỳ nội dung nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện 
tham gia chương trình miễn là nội dung này được cập nhật tại website YSVN và/hoặc 
thông báo cho Khách hàng thông qua email được đã được đăng ký hợp lệ với YSVN. 

h. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, Khách hàng liên hệ YSVN theo một trong các phương 
thức sau để được giải đáp: 
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- Nhân viên quản lý tài khoản, hoặc 

- Trung tâm Chăm sóc Khách hàng +84 28 3622 6868 (phím 1). 

i. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình này, YSVN sẽ giải quyết trên 
tinh thần hợp tác với Khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, 
tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm 
quyền. 


