
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 

1. Tên Chương trình khuyến mại:“ SOI MÃ THẦN TÀI ” 
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ được cung cấp trên website https://ssi.com.vn/ hoặc 
ứng dụng SSI iBoard của Công ty cổ phần chứng khoán SSI bao gồm:   
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, chứng khoán 
giao dịch trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“Hệ thống Upcom”) và dịch 
vụ giao dịch chứng khoán phái sinh. 
3. Thời gian khuyến mại: Từ 20/01/2022 đến 21/02/2022 
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): Cung 
ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia 
chương trình gắn liền với việc sử dụng dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của 
người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may 
rủi). 
6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  
Tất cả các khách hàng (có bao gồm nhân viên và cộng tác viên của SSI) có tài khoản trên trang 
website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard (Đã hoàn tất tạo tài khoản chứng khoán và 
đã Định danh thông tin) 
7. Cơ cấu giải thưởng: 
Chương trình khuyến mại “SOI MÃ THẦN TÀI” chia ra 04 chương trình (sự kiện) nhỏ bao 
gồm:  

- Chương trình “Lắc quẻ” 
- Chương trình “Thu thập mã dự thưởng” 
- Chương trình “Sự Kiện Giờ Vàng” 
- Chương trình “Lì Xì Tết Nguyên Đán” 

Cơ cấu giải thưởng như sau: 
1) Khi tham gia Chương trình “Lắc quẻ” (áp dụng trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình khuyến mại từ 20/01/2022 đến 21/02/2022). Khách hàng may mắn sẽ nhận 
được phần quà tặng trên mỗi lượt chơi với giá trị như sau: 

 
 

Cơ cấu 
giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 
(chi tiết nội dung và ký mã 
hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Giải 1 
Nạp tiền vào tài khoản điện 
thoại mệnh giá 10.000 VNĐ 10.000 37.560.000 

 
 

2) Chương trình “thu thập Mã dự thưởng” (áp dụng trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình khuyến mại từ 20/01/2022 đến 21/02/2022).  

 
Cơ cấu 
giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 
(chi tiết nội dung và ký mã 
hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 



Giải 1 

Thu thập đủ ba(03) quẻ với nội 
dung: MWG, HAH, CTG 
 

Nạp tiền vào 
tài khoản điện 
thoại mệnh giá 
20.000 VNĐ 

41.440.000 

Giải 2 

Thu thập đủ sáu (06) quẻ với 
nội dung: KDH, CTG, MWG, 
HAH, TNH, VCB. 
 

Nạp tiền vào 
tài khoản điện 
thoại mệnh giá 
100.000 VNĐ 

116.000.000 

Giải 3 

Thu thập đủ chín (09) quẻ với 
nội dung: SSI, KDH, CTG, 
MWG, HAH, TNH, VCB, 
VHC, FPT 

Nạp tiền vào 
tài khoản giao 
dịch SSI số 
tiền: 
30.000.000 
VNĐ  

30.000.000 

 
  

3) Chương trình “Sự kiện Giờ vàng” áp dụng từ 11h – 13h ngày thứ 06 hàng tuần 
trong suốt thời gian diễn ra chương trình từ ngày 20/01/2022 đến 20/02/2022. Dành 
riêng 1.000 giải thưởng cho cho “Sự Kiện Giờ Vàng”. 

 

Cơ cấu giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 
(chi tiết nội dung và ký mã 
hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá giải 
thưởng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Giải 1 
Nạp tiền vào tài khoản điện 
thoại mệnh giá 10.000 VNĐ 10.000 10.000.000 

 
 

4)  Chương trình “Lì xì Tết Nguyên Đán”: Áp dụng vào các ngày mùng 01 Tết 
(1/2/2022), mùng 02 Tết (2/2/2022), mùng 03 Tết (3/2/2022):  

 

Cơ cấu giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 
(chi tiết nội dung và ký mã 
hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá 
giải 
thưởng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Giải thưởng 
 

Nạp tiền vào tài khoản điện 
thoại mệnh giá  20.000 VNĐ 20.000 5.000.000 

Nạp tiền vào tài khoản điện 
thoại mệnh giá  50.000 VNĐ 50.000 5.000.000 

Nạp tiền vào tài khoản điện 
thoại mệnh giá  100.000 
VNĐ 

100.000 5.000.000 

 



Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 1% 
 
8. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

8.1.Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 
gia chương trình khuyến mại:    

(1) Đối với chương trình “Lắc quẻ”:  
❖ Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mại: 
- Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng 

SSI iBoard 
❖ Cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại: 
Khách hàng thực hiện theo thứ tự các bước như sau: 

1. Tạo tài khoản trên website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard: 
Khách hàng hoàn tất tạo tài khoản trên website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard 
theo hướng dẫn sau: 

☞ Tải ứng dụng SSI iBoard trên App Store (đối với người dùng hệ điều hành iOS) hoặc 
Google Play (đối với người dùng hệ điều hành Android) hoặc vào trang website SSI 
iBoard 

☞ Hoàn tất tạo tài khoản giao dịch chứng khoán và Định danh thông tin như sau: 
B1: Mở ứng dụng SSI iBoard và bấm chọn “Mở tài khoản''. 
B2: Chọn loại tài khoản đăng ký  
B3: Xác nhận giấy tờ & khuôn mặt 
B4: Bổ sung thông tin cá nhân  
B5: Đăng ký dịch vụ  
B6: Đồng ý với điều khoản, dịch vụ SSI 
B7: Nhận mã pin & xác nhận OTP  
B8: Xác nhận mở tài khoản qua email 
 

2. Đăng nhập và nhấn vào nút “Soi mã Thần Tài” trên màn hình:  
Sau khi hoàn tất việc tạo tài khoản, khách hàng đăng nhập và được dẫn tới màn hình chính của 
website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard. Ngay trên màn hình chính sẽ xuất hiện nút 
“Soi mã Thần Tài” để khách hàng có thể tham gia ngay. 

3. Bấm vào nút “Soi mã Thần Tài” và đồng ý với điều khoản, điều kiện của chương 
trình 

 
Bước 1: Đọc & đồng ý với điều khoản, điều kiện khi tham gia 



 
 
Bước 2: Khách hàng được chuyển vào màn hình chính:  

 
 
 

● Khách hàng nhấn vào nút “Lắc quẻ” để chuyển đến màn hình bắt đầu. 
● Khách hàng nhấn vào nút “Thêm lượt lắc” để thực hiện nhiệm vụ nhận lượt và tham gia 

sự kiện trong Chương trình khuyến mại. 
● Khách hàng nhấn vào nút “Quẻ lắc được” để kiểm tra danh sách các quẻ đã thu thập 
được. 



● Khách hàng nhấn vào nút “Giải thưởng” để xem Giải thưởng đã được nhận. 
 
Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút “Lắc quẻ” để tham gia Chương trình khuyến mại: 
 

 
● Trong mỗi lượt lắc khách hàng sẽ nhận được một trong các quẻ sau:  

- Quẻ với nội dung 01 câu chúc tết vui 
- Quẻ quà tặng với giá trị được quy định cụ thể ở phần cơ cấu giải thưởng. 
- Hoặc quẻ với nội dung ngẫu nhiên để có thể tham gia ghép các quẻ này theo các 

mốc như 03, 06, 09 quẻ để có cơ hội nhận được  quà tặng với giá trị được quy 
định cụ thể ở phần cơ cấu giải thưởng ở trên.  

-  

                
Mỗi khách hàng có thể nhận được nhiều quẻ và được lưu tại mục “Quẻ lắc được”. 
 

● Để tham gia chương trình ghép các quẻ, khách hàng cần sử dụng và ghép các mã này 
trước thời điểm 23:59 ngày 21/2/2022. Kể từ sau thời điểm này, các lượt nhận quà tặng, 
ghép quẻ mà khách hàng chưa sử dụng hết sẽ không còn hiệu lực. 

 
Bước 4: Để thêm lượt lắc, khách hàng chỉ cần chọn “Thêm lượt lắc” trên màn hình ở bước 2, 
sau đó thực hiện các nhiệm vụ được quy định. 



Khách hàng nhấn vào nút “Thêm lượt lắc” để xem danh sách nhiệm vụ. Khách hàng sẽ thực 
hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn & nhận lượt chơi như sau: 
Danh sách những nhiệm vụ mà khách hàng có thể thực hiện để nhận thêm lượt tham gia Chương 
trình khuyến mại: 
 
 



STT Nhiệm vụ   Cộng Lượt Chu kì nhiệm vụ 

1 Đăng nhập lần đầu vào ứng dụng, website 
iBoard 
Chi tiết: Trong thời gian khuyến mại khi 
khách hàng đăng nhập lần đầu vào website 
https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI 
iBoard sẽ được tặng 2 lượt lắc quẻ 

2 lượt/lần 
thực hiện  

1 lần duy nhất 

2 Xem video  
Chi tiết: Khách hàng vào danh sách nhiệm 
vụ chọn xem video. Mỗi video dài 15s. Khi 
khách hàng xem hết video sẽ được thêm 3 
lượt lắc quẻ. Hàng ngày, mỗi tài khoản SSI 
sẽ có 01 video trong danh sách nhiệm vụ. 

03 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 

3 Trả lời câu đố (5 câu đố) 
Chi tiết: Hàng ngày mỗi tài khoản SSI sẽ 
có 5 câu đố trong mục nhiệm vụ để khách 
hàng trả lời. Mỗi câu trả lời đúng khách 
hàng nhận thêm được một lượt lắc quẻ 

1 lượt/câu 
đúng 
(tối đa 5 
câu/ngày) 

Hằng ngày 

4 Chia sẻ trên mạng xã hội 
Chi tiết: Hàng tuần mỗi tài khoản SSI khi 
chia sẻ chương trình lên các trang mạng xã 
hội facebook sẽ được nhận thêm lượt lắc 
quẻ. Mỗi lượt chia sẻ được thêm 1 lượt lắc 
quẻ. Mỗi tuần mỗi tài khoản SSI được chia 
sẻ tối đa 5 lượt 

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng tuần 

5 Kiểm tra danh mục tài sản đầu tư 
Chi tiết: Hàng ngày, khách hàng vào tài 
khoản SSI kiểm tra danh mục tài sản đầu tư 
trên website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng 
dụng SSI iBoard sẽ được nhận thêm 1 lượt 
lắc quẻ. Mỗi ngày khách hàng kiểm tra 
danh mục tài sản đầu tư chỉ nhận được 
thêm một lượt lắc quẻ cho lần kiểm tra đầu 
tiên. Lần kiểm tra danh mục tài sản đầu tư 
tiếp theo trong ngày sẽ không nhận thêm 
được lượt lắc quẻ. 

1 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày  

6 Đặt khớp lệnh sản phẩm S-bond 
Hàng ngày, với mỗi lệnh giao dịch 
mua/bán sản phẩm S-bond thành công trên 
ứng dụng IBoard, khách hàng sẽ được nhận 
5/lượt lắc ngay sau khi khách hàng hoàn 
thành lệnh giao dịch. Các lệnh giao dịch 
mua/bán tiếp theo trong ngày sẽ không 
được thêm lượt lắc. 

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 



7 Đặt khớp lệnh sản phẩm S-Saving  
Với mỗi lệnh giao dịch mua/bán sản phẩm 
S-Saving thành công trên ứng dụng IBoard, 
khách hàng sẽ được nhận 5/lượt lắc ngay 
sau khi khách hàng hoàn thành thành lệnh 
giao dịch. Các lệnh giao dịch mua/bán tiếp 
theo trong ngày sẽ không được thêm lượt 
lắc 
 

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 

8 Đặt khớp lệnS-Note  
Với mỗi lệnh giao dịch mua/bán sản phẩm 
S-Note thành công trên ứng dụng IBoard, 
khách hàng sẽ được nhận 5/lượt lắc ngay 
sau khi khách hàng hoàn thành nhiệm vụ.  

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 

9 Đặt khớp lệnh Chứng khoán cơ sở  
Với mỗi lệnh giao dịch mua/bán sản 
Chứng khoán cơ sở thành công trên ứng 
dụng IBoard, khách hàng sẽ được nhận 
5/lượt lắc ngay sau khi khách hàng hoàn 
thành nhiệm vụ. 

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 

10 Chuyển khoản qua các tài khoản nội bộ 
thành công  
Chuyển khoản nội bộ là chuyển khoản giữa 
các tài khoản giao dịch SSI với nhau. Hàng 
ngày với mỗi lệnh chuyển khoản nội bộ 
đầu tiên thành công trên ứng dụng IBoard, 
khách hàng sẽ được nhận 5/lượt lắc ngay 
sau khi khách hàng hoàn thành. Các lệnh 
chuyển khoản nội bộ tiếp theo trong ngày 
sẽ không được nhận thêm lượt lắc 

5 lượt/lần 
thực hiện 

Hằng ngày 

11 Đăng nhập Happy Hour (Giờ vàng) 
Khách hàng sẽ được nhận thêm 15 lượt lắc 
khi đăng nhập trong thời gian diễn ra 
chương trình “Sự kiện Giờ vàng” áp dụng 
từ 11h – 13h ngày thứ 06 hàng tuần từ 
20/01/2022 đến 20/02/2022. Áp dụng cho 
lần đăng nhập đầu tiên vào Chương trình 
mỗi thứ 06 hàng tuần. 

15 lượt/lần 
thực hiện 

11-13h thứ 6 hàng 
tuần 

12 Đăng nhập vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 
2022 
Khách hàng đăng nhập lần đầu tiên vào 
ngày mùng 01 Tết Nguyên đán (1/2/2022) 
sẽ nhận được thêm 05 lượt lắc quẻ. Lần 
đăng nhập tiếp theo trong ngày sẽ không 
nhận được thêm lượt lắc.  

5 lượt/lần thực 
hiện 

Lần đăng nhập đầu 
tiên vào ngày Mồng 
01 Tết 



13 Đăng nhập vào mùng 02 Tết Nguyên Đán 
2022 
Khách hàng đăng nhập lần đầu tiên vào 
ngày mùng 02 Tết Nguyên đán (2/2/2022) 
sẽ nhận được thêm 05 lượt lắc quẻ. Lần 
đăng nhập tiếp theo trong ngày sẽ không 
nhận được thêm lượt lắc. 
 

5 lượt/lần thực 
hiện 

Lần đăng nhập đầu 
tiên vào ngày Mồng 
02 Tết 

14 Đăng nhập vào mùng 03 Tết Nguyên Đán 
2022 
Khách hàng đăng nhập lần đầu tiên vào 
ngày mùng 03 Tết Nguyên đán (3/2/2022) 
sẽ nhận được thêm 05 lượt lắc quẻ. Lần 
đăng nhập tiếp theo trong ngày sẽ không 
nhận được thêm lượt lắc. 

5 lượt/lần thực 
hiện 

Lần đăng nhập đầu 
tiên vào ngày Mồng 
03 Tết 

15 Điểm danh chuỗi 7 ngày tham gia chương 
trình khuyến mại 
Chi tiết: 
Khách hàng đăng nhập và điểm danh đủ 7 
ngày (không cần liên tiếp) thì sẽ nhận được 
27 lượt lắc vào ngày thứ 7. 

Khách hàng 
đăng nhập và 
điểm danh đủ 
7 ngày (không 
cần liên tiếp) 
thì sẽ nhận 
được 27 lượt 
lắc vào ngày 
thứ 7. 

1 lần duy nhất theo 
các mốc quy định 
 

 
 

(2) Đối với chương trình “Thu thập Mã dự thưởng”: 
● Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mại: 

- Khách hàng tham gia chương trình “Lắc quẻ” có kết quả lắc quẻ là các mã dự thưởng 
thì được tham gia chương trình “Thu thập mã dự thưởng” 

● Cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình 
khuyến mại: 

- Khi khách hàng thu thập đủ số lượng mã dự thưởng để đổi thưởng khách hàng đăng nhập 
vào mục “Bộ sưu tập quẻ” ấn vào nút “Đổi quà” để nhận thưởng, hình minh họa như sau: 

 



 
 

(3) Đối với chương trình “Sự kiện giờ vàng”: 
 
● Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng có tài khoản chứng 

khoán tại website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard. 
● Cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình 

khuyến mại: 
Giống cách thức và thủ tục chương trình “Lắc quẻ” nêu ở mục (1) - Chỉ khác thời gian tham gia 
“Sự kiện giờ vàng” là từ 11h-13h Thứ 6 hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến 
mại. 
 

(4)      Đối với chương trình “ Lì xì Tết Nguyên Đán”: 
● Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mại:Khách hàng có tài khoản chứng 

khoán tại website https://ssi.com.vn/ hoặc ứng dụng SSI iBoard 
● Cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình 

khuyến mại: 
Giống cách thức và thủ tục chương trình “Lắc quẻ” nêu ở mục (1) - Chỉ khác thời gian tham gia 
“Lì Xì Tết Nguyên Đán” là các ngày Mồng 01 Tết (01/02/2022), Mồng 02 Tết (02/02/2022), 
Mồng 03 Tết  (03/02/2022). 
Lưu ý: Với mỗi lượt lắc quẻ, Khách hàng chỉ có thể tham gia được một chương trình duy nhất 
trong 3 chương trình “Lắc quẻ”. “Sự kiện giờ vàng” hoặc “Lì xì tết nguyên đán”. 
 

8.2.Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 
(1) Đối với giải “Lắc quẻ” 

- Thời gian trao thưởng: Ngay lập tức sau khi Khách hàng chọn “Lắc quẻ” sẽ 
nhận được thông báo chúc mừng trúng thưởng. 

- Địa điểm trao thưởng: Trên ứng dụng và trang web SSI iBoard của người 
trúng thưởng. 

- Cách thức và thủ tục trao thưởng: Sau khi Khách hàng nhận được thông báo 
trúng thưởng, Khách hàng sẽ nhập số điện thoại tại màn hình trúng thưởng 
và sẽ được xác minh có phải là số điện thoại đăng ký tài khoản với SSI hay 
không. Nếu số điện thoại đúng thì Khách Hàng sẽ nhận được thông báo số 
tài khoản chính xác để nhận thưởng. Nếu khách hàng nhập số điện thoại sai 



thì hệ thống sẽ thông báo “Số điện thoại sai” và yêu cầu nhập lại số điện 
thoại đúng. 

- Giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản điện thoại và Khách 
hàng không cần thực hiện thủ tục gì khác. 

- Thời gian trao thưởng sẽ kết thúc vào ngày: 28/02/2022. 
 

(2) Đối với giải “Thu thập Mã nhận thưởng” 
- Thời gian trao thưởng:  

+ Đối với giải 1 và 2: Trao thưởng ngay lập tức khi Khách hàng đã thu thập đủ ba (03) quẻ 
có nội dung: MWG, HAH, CTG và sáu (06) quẻ có nội dụng: KDH, CTG, MWG, HAH, 
TNH, VCB.  

+ Đối với giải 3: Khi khách hàng thu thập đủ chín (09) quẻ SSI, KDH, CTG, MWG, HAH, 
TNH, VCB, VHC, FPT. Thời gian trao thưởng trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc 
chương trình khuyến mại. 
• Địa điểm trao thưởng: Trên ứng dụng và trang web SSI iBoard của người trúng 

thuởng 
• Cách thức và thủ tục trao thưởng:  

 
+ Đối với giải 1 và 2: Sau khi khách hàng đã thu thập đủ (03) quẻ có nội 

dung: MWG, HAH, CTG và sáu (06) quẻ có nội dụng: KDH, CTG, 
MWG, HAH, TNH, VCB. Khách hàng bấm vào nút “Nhận quà”, nhập 
số điện thoại tại màn hình trúng thưởng và sẽ được xác minh có phải là 
số điện thoại đăng ký tài khoản với SSI hay không. Nếu số điện thoại 
đúng thì Khách Hàng sẽ nhận được thông báo số tài khoản chính xác để 
nhận thưởng và Giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản điện 
thoại mà Khách hàng không cần thực hiện thủ tục gì khác. 

+ Đối với giải 3: Khi khách hàng thu thập đủ chín (09) quẻ SSI, KDH, 
CTG, MWG, HAH, TNH, VCB, VHC, FPT, trong vòng 07 ngày kể từ 
thời điểm kết thúc chương trình khuyến mại công ty sẽ trả thưởng giải 3 
vào tài khoản giao dịch SSI (Tài khoản giao dịch SSI là tài khoản khách 
hàng được cấp khi đăng ký mở tài khoản trên ứng dụng/website). Khách 
hàng có thể vào mục “Rút tiền về tài khoản ngân hàng” để chuyển tiền 
từ tài khoản SSI về tài khoản ngân hàng của mình. 

 
(3) Đối với giải Sự kiện giờ vàng và giải Sự kiện lì xì tết nguyên đán thời gian, địa điểm, 

thủ tục trao thưởng tương tự như giải “Lắc quẻ” 
 
Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 
thuế thu nhập không thường xuyên: 
Khách hàng trúng thưởng chịu Thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng sẽ nộp thuế cho Cơ 
quan thuế theo quy định pháp luật. 
 
 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình 
khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 



Để nhận được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ: Bà 
Lương Lan My – SĐT: 0904104613 hoặc hotline của Công ty theo số: (84-28) 38.242.897 hoặc 
liên hệ Công ty Cổ phần chứng khoán SSI theo thông tin sau:  
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Email: cs@ssi.com.vn 
 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI có trách nhiệm thông báo công khai, đầy đủ nội dung chi tiết 
thể lệ Chương trình khuyến mại trên website https://www.ssi.com.vn, trang Fanpage: 
https://www.facebook.com/congtychungkhoanssi và trên ứng dụng SSI Iboard 
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách Khách hàng trúng 
thưởng trên website của Công ty tại địa chỉ: https://www.ssi.com.vn và trang Fanpage: 
https://www.facebook.com/congtychungkhoanssi  
 

11. Các quy định khác (nếu có): 
- Công ty Cổ phần chứng khoán SSI hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phát hành bằng 

chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức khuyến mại 
phải đảm bảo công bằng, minh bạch và khách quan. 

- Trường hợp Chương trình khuyến mại này có sự thay đổi, Công ty Cổ phần chứng khoán 
SSI sẽ tiến hành thủ tục đăng ký sửa đổi nội dung chương trình với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật, và sẽ thông báo công khai đến khách hàng khi 
có sự xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Sau khi kết thúc Chương trình khuyến mại, Công ty Cổ phần chứng khoán SSI có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của 
pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo. 

- Hết thời hạn nhận thưởng, nếu Khách hàng không nhận giải, Công ty Cổ phần chứng 
khoán SSI sẽ trích nộp 50% giá trị những giải thưởng Khách hàng không nhận vào ngân 
sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. Người trúng thưởng 
sẽ không được nhận giải thưởng này sau khi kết thúc thời hạn nhận thưởng. 

- Công ty Cổ phần chứng khoán SSI sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng đã trúng 
thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại, nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Công 
ty Cổ phần chứng khoán SSI có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận 
được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Khách hàng quan tâm, tham gia chương trình có thể cập nhật thông tin của chương trình 
khuyến mại tại website: https://www.ssi.com.vn/ và trang Fanpage: 
https://www.facebook.com/congtychungkhoanssi  

 
 
 


