THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
MỞ TÀI KHOẢN EKYC – RINH NGAY GALAXY
1. Tên chương trình khuyến mại: Mở tài khoản eKYC – Rinh ngay Galaxy
2. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến xác thực bằng eKYC
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 18/02/2022
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
5. Đối tượng hưởng khuyến mại:
- Khách hàng cá nhân trong nước lần đầu mở tài khoản chứng khoán trực tuyến xác thực bằng
eKYC thành công tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời thực hiện tối thiểu
một (01) giao dịch thành công trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
- Không áp dụng đối với cán bộ nhân viên và các khách hàng thuộc nhóm Chính sách Đặc biệt của
Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
6. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu

Nội dung giải thưởng

giải thưởng

Trị giá
giải thưởng(VNĐ)(*)

Số giải

Giải nhất

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB

43,990,000 VNĐ

01

Giải nhì

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

23,990,000 VNĐ

02

3,992,000 VNĐ

05

1.000.000 VNĐ

10

Giải ba
Giải tư

Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth True
Wireless
Voucher mua sắm điện tử VinID
Tổng cộng:

18

(*) Trị giá giải thưởng là giá bán được niêm yết/ thông báo tại trang thông tin điện tử của
Công ty CP Thương mại Tổng hợp và Xuất nhập khẩu TVH (CELLPHONES)
(www.cellphones.com.vn) tại thời điểm lên kế hoạch thực hiện chương trình khuyến mại. Trị giá
giải thưởng có thể thay đổi phụ thuộc vào thời điểm khách hàng nhận quà thực tế.
Khách hàng không được quy đổi giải thưởng thành tiền mặt hay sản phẩm khác và
không thể chuyển nhượng cho người khác.
Thời hạn sử dụng của Voucher mua sắm điện tử VinID: 01 (một) năm kể từ ngày khách hàng
nhận được giải thưởng.

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia
chương trình khuyến mại:
- Khách hàng cá nhân trong nước lần đầu mở tài khoản chứng khoán trực tuyến xác thực bằng
eKYC thành công tại Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
Cách thức, quy trình mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC như sau:
+ Khách hàng sử dụng thiết bị điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính có camera và truy cập
trang đăng ký mở tài khoản trực tuyến tại website Chứng Khoán NH Việt Nam theo
đường dẫn https://nhsv.vn/mo-tai-khoan
+ Điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin đăng ký dịch vụ.
+ Thực hiện chụp ảnh xác thực giấy tờ tùy thân và nhận dạng khuôn mặt qua hình thức trực tuyến
eKYC ngay tại trang đăng ký.
+ Hệ thống của Chứng khoán NH Việt Nam sẽ tự động xác nhận các thông tin hợp lệ, tạo tài khoản
chứng khoán và gửi thông tin mở tài khoản thành công đến email và số điện thoại Khách hàng
đăng ký trong vòng tối đa 30 phút.
- Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 giao dịch mua/bán chứng khoán thành công thông qua các
kênh giao dịch trực tuyến của Chứng khoán NH Việt Nam tại website https://nhsv.vn, phần mềm
giao dịch trên máy tính “NHSV-Home Trading” hoặc Ứng dụng trên điện thoại “NHSV-Mobile
2.0” trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại sẽ được nhận một Mã số dự thưởng
(“MSDT”).
- Với mỗi 50.000.000 VNĐ giá trị giao dịch chứng khoán, khách hàng được 01 MSDT.
- Tổng số MSDT tham gia chương trình khuyến mại của một tài khoản khách hàng sẽ bằng tổng
giá trị giao dịch của tài khoản đó trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại chia hết cho
50.000.000 VNĐ. Số MSDT mà khách hàng nhận được là số nguyên dương (không tính
số thập phân phía sau).
- Số MSDT tối đa mà mỗi khách hàng nhận được là: 100 MSDT trong suốt thời gian chương trình.
- Toàn bộ các MSDT hợp lệ sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng thông qua
phần mềm điện tử vào ngày quay thưởng. Mỗi MSDT chỉ được nhận 01 (một) giải quay
số trúng thưởng trong suốt thời gian tham gia chương trình.
- MSDT hợp lệ được quy định tại Mục 7.3 của Thể lệ này.
7.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
- Số lượng MSDT tham gia chương trình quay số trúng thưởng của tài khoản được xác định và
cập nhật vào cuối ngày giao dịch cuối cùng mỗi tuần. Cụ thể: Dựa theo tổng giá trị giao dịch
xác định tại cuối ngày giao dịch cuối cùng mỗi tuần, hệ thống sẽ chia cho 50.000.000 VNĐ để

xác định tổng số MSDT tham gia chương trình quay số trúng thưởng của khách hàng tại thời điểm
cuối ngày giao dịch đó.
- Tất cả các MSDT sẽ được tổng hợp lại vào cuối ngày giao dịch cuối cùng của chương trình
khuyến mại và quay số theo lịch chi tiết được quy định ở Mục 7.4.
- Cách thức thông báo MSDT cho khách hàng: Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam sẽ
thông báo MSDT cho Khách hàng qua tin nhắn SMS và email khách hàng đã đăng ký với
Chứng khoán NH Việt Nam chậm nhất 12h ngày liền kề ngày giao dịch cuối cùng của mỗi tuần.
7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- MSDT hợp lệ: là MSDT do Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam cấp với điều kiện
tài khoản chứng khoán của khách hàng còn duy trì tại thời điểm thực hiện quay số xác định
trúng thưởng và thỏa mãn các điều kiện tại mục 7.1
- Cấu trúc của một (01) MSDT hợp lệ có dãy số gồm 6 chữ số XXXXXX (trong đó X từ 0 đến 9),
được hệ thống của Chứng khoán NH Việt Nam tự động cấp ngẫu nhiên cho khách hàng thông qua
SMS và email chậm nhất 12h ngày làm việc liền kề ngày giao dịch cuối cùng của mỗi tuần.
- Tổng số MSDT công ty dự kiến phát hành trong thời gian khuyến mại là 999999 MSDT.
7.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được Công ty TNHH
Chứng khoán NH Việt Nam thực hiện vào ngày 22/02/2022 cho các MSDT đã phát hành cho
khách hàng trong thời gian khuyến mại.
- Địa điểm xác định trúng thưởng: Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại Trụ sở
chính Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam, địa chỉ tại Tầng 9, tòa tháp Đông, Lotte Center
Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội dưới sự chứng kiến của đại diện
công ty, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại.
- Cách thức xác định trúng thưởng: Việc xác định Mã số trúng thưởng sẽ được Chứng khoán NH
Việt Nam lựa chọn xác định ngẫu nhiên trên phần mềm quay số ngẫu nhiên trực tuyến. Phần mềm
này tích hợp sẵn toàn bộ MSDT hợp lệ tương ứng với tên và số tài khoản chứng khoán của khách
hàng. Chứng khoán NH Việt Nam sẽ mời đại diện khách hàng có mặt tại lễ quay số lên thực hiện
quay số lần lượt theo thứ tự từ Giải Tư đến Giải Nhất để xác định khách hàng trúng thưởng.
- Khách hàng sẽ lên nhấp chuột để phần mềm xác định khách hàng trúng thưởng. Mã số
trúng thưởng là mã số hiện trên màn hình sau mỗi lần nhấp chuột xác định trúng thưởng.
Từ Mã số trúng thưởng sẽ xác định được chủ tài khoản trúng thưởng.
- Kết quả quay số trúng thưởng được lập thành văn bản và có xác nhận của đại diện Khách hàng
và đại diện Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

7.5 Thông báo trúng thưởng:
- Kết quả quay số trúng thưởng được đăng tải trên Website chính thức, Facebook Fanpage của
Chứng khoán NH Việt Nam và thông báo trực tiếp cho các khách hàng trúng thưởng về
việc trúng thưởng, thời gian, địa điểm, hình thức và thủ tục nhận thưởng qua email và số điện thoại
mà khách hàng đăng ký tại Chứng khoán NH Việt Nam.
- Ngày thông báo muộn nhất là vào ngày 03/03/2022.
7.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Địa điểm trao thưởng: Khách hàng có thể đến một trong hai địa điểm sau đây để nhận thưởng:
+ Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam, Tầng 9, tòa tháp Đông,
Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
+ Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà Paxsky, Số 123 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cách thức trao thưởng:
+ Đối với giải thưởng bằng hiện vật (Giải nhất, nhì, ba): Sau khi nhận thông báo trúng thưởng,
khách hàng đến một trong hai địa điểm trao thưởng để nhận thưởng trực tiếp.
+ Đối với giải thưởng là e-voucher mua sắm: Khách hàng sẽ nhận được mã e-voucher qua
email mà khách hàng đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam chậm nhất
trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng cho khách hàng.
- Thủ tục trao thưởng:
+ Khi đến nhận thưởng Giải nhất, nhì, ba, khách hàng làm thủ tục xác nhận chủ tài khoản,
đối chiếu thông tin CCCD/CMND, ký xác nhận đã nhận thưởng với sự hiện diện của đại diện
Chứng khoán NH Việt Nam.
+ Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thì người ủy quyền phải
xuất trình thêm giấy ủy quyền.
+ Khách hàng trúng thưởng chịu các chi phí liên quan đến nhận thưởng như chi phí đi lại, các
loại thuế, phí khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).
+ Khách hàng trúng thưởng giải tư (Voucher mua sắm điện tử VinID) không phải thực hiện
bất cứ thủ tục gì để nhận thưởng.
- Thời hạn kết thúc trao thưởng:
+ Chứng khoán NH Việt Nam có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng
Giải nhất, nhì, ba trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại.

+ Trong trường hợp Khách hàng trúng thưởng nhưng không liên hệ Chứng khoán NH
Việt Nam để nhận thưởng theo đúng thời hạn quy định của Công ty thì giải thưởng sẽ
được xử lý theo quy định của trường hợp giải thưởng không có người nhận.
8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình
khuyến mại:
- Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH chứng khoán NH Việt Nam.
- Điện thoại: 1900.1055
9. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Chi tiết của thể lệ chương trình được đăng tải công khai trên Website chính thức của công ty tại
https://nhsv.vn/ và Fanpage chính thức “Chứng khoán NH Việt Nam” và được công bố tại trụ sở
chính và chi nhánh Công ty.
- Kết quả trúng thưởng cũng sẽ được công bố trên Website chính thức của công ty tại
https://nhsv.vn/ và Fanpage chính thức “Chứng khoán NH Việt Nam” và được công bố tại trụ sở
chính và chi nhánh Công ty.
- Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam chịu mọi trách nhiệm đối với thông tin về kết quả
trúng thưởng của chương trình được đăng tải trên website chính thức của công ty tại
https://nhsv.vn/ và tại trụ sở chính và chi nhánh Công ty.
10. Các quy định khác:
- Chứng khoán NH Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của
bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông
trong chương trình khuyến mại. Tong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Công ty
phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Công ty có trách nhiệm
trao các giải thưởng cho khách hàng theo đúng quy định. Việc thực hiện chương trình khuyến mại
phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
- Khách hàng nhận được khoản khuyến mại theo Thể lệ này có thể phải nộp thuế thu nhập không
thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp
thuế thu nhập không thường xuyên, khách hàng có thể tự nộp hoặc chuyển phần phí, lệ phí
(nếu có) cho Chứng khoán NH Việt Nam để công ty thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có
thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Chứng khoán NH Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng
cung cấp không rõ ràng, hoặc khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ
chương trình.
- Khi được sự đồng ý của khách hàng, Chứng khoán NH Việt Nam có quyền sử dụng tên và
hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty TNHH
Chứng khoán NH Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết trên cơ sở những quy định của
chương trình này và thương lượng hòa giải.
Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về các chương trình khuyến mãi trên theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

