
SSI TOWN – CÚ GIÀ PHỐ WIN 

Cùng Cú già phố Win xây dựng thành phố tài chính SSI Town nhé. Hàng chục nghìn phần quà 

cực kỳ hấp dẫn đang chờ bạn đấy. Lại còn được cập nhật những kiến thức thú vị và thông tin 

hữu ích hằng ngày. Tham gia ngay nào! 

 

Thời gian: từ ngày 07/07/2022 đến ngày 30/09/2022 

Đối tượng Khách hàng:  

- Có tài khoản trên trang website www. ssitown.ssi.com.vn của chương trình từ 07/07/2022 đến 

30/09/2022 

- Có tài khoản trên trang website www.iboard.ssi.com.vn & ứng dụng SSI iBoard (Đã hoàn tất tạo 

tài khoản chứng khoán và đã Định danh thông tin)  

 

Các bước tham gia chương trình: 

Bước 1: Truy cập vào trang chính thức của chương trình: www.ssitown.ssi.com.vn & tạo tài 

khoản Cú để bắt đầu tham gia xây dựng thành phố                            

Bước 2: Vào icon “Cá nhân” >> Click “Liên kết tài khoản” >> Tiến hành liên kết tài khoản chứng 

khoán SSI và tài khoản Cú 

*Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài khoản SSI thì hãy nhanh tay mở ngay để đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư 

nhé. Sau đó quay lại bước 2 để tiến hành liên kết tài khoản chứng khoán SSI và tài khoản Cú 

Bước 3: Thực hiện các nhiệm vụ của chương trình:   

Nhiệm vụ 
Số lần (trong 

ngày) 
Điểm kinh 

nghiệm 
Lượt quay Vòng 
quay may mắn 

Điểm danh hàng ngày 1 30 5 

Chia sẻ chương trình 1 30 1 

Đọc bài viết 1 30 1 

Check tab tài sản (app & web iBoard) 1 30 1 

Chuyển khoản nội bộ thành công 1 50 1 

Đặt khớp lệnh S-bond 1 50 1 

Đặt khớp lệnh S-saving 1 50 1 

Đặt khớp lệnh S-note 1 50 1 

Đặt khớp lệnh CKCS, Ký Quỹ, Phái Sinh 1 50 1 

 

Bước 4:  

Tham gia Vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn: 

http://www.iboard.ssi.com.vn/
http://www.ssitown.ssi.com.vn/


10 điểm kinh nghiệm 

50 điểm kinh nghiệm 

Thêm 1 lượt quay 

Chúc bạn may mắn 

Nạp tiền điện thoại trị giá 10.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 20.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 50.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 100.000đ 

 

Đặc biệt vào các ngày thứ 5 may mắn hàng tuần (07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 

25/08, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09), bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà may mắn cực “khủng: 

HOÀN TIỀN 888.000Đ vào tài khoản chứng khoán – Bước đệm vững chắc cho hành trình đầu 

tư bạn nhé!  

10 điểm kinh nghiệm 

Hoàn tiền 888.000đ 

Thêm 1 lượt quay 

Chúc bạn may mắn 

Nạp tiền điện thoại trị giá 10.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 20.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 50.000đ 

Nạp tiền điện thoại trị giá 100.000đ 

 

❖ Tham gia sự kiện Vé vàng may mắn để có cơ hội nhận được các giải thưởng hoàn tiền 

vào tài khoản chứng khoán: 

Giải thưởng Giá trị Số lượng/sự kiện 

Giải I 5,000,000đ  1 

Giải II 1,000,000đ  2 

Giải III 500,000đ  3 

Giải khuyến khích 100,000đ  20 

 

*Lưu ý: 

- Khách hàng nhận vé vàng để tham gia chương trình may mắn vào Ngày tổ chức sự kiện (07/07, 

từ ngày 08/08 đến ngày 22/08, từ ngày 09/09 đến ngày 23/09) 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận vé vàng 1 lần vào Ngày tổ chức sự kiện 

- Đối với sự kiện từ ngày 08/08 đến ngày 22/08 & từ ngày 09/09 đến ngày 23/09: Khách hàng 

phải liên kết tài khoản SSI & tài khoản Cú để tham gia chương trình 

- Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc sự kiện 



- Khách hàng phải liên kết tài khoản SSI và tài khoản Cú để nhận phần thưởng 

❖ Tham gia chương trình Học viện SSI để học tập các kiến thức đầu tư hữu ích, lại có cơ 

hội nhận được những phần quà hấp dẫn: 

- Mỗi ngày Khách hàng có 5 câu hỏi trắc nghiệm để tham gia trả lời 

- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 50 điểm kinh nghiệm 

- Đặc biệt vào mỗi thứ 6 hàng tuần (trừ 02/09/2022), Khách hàng sẽ được tham gia thi đấu trả lời 

10 câu hỏi để chọn ra 20 người trả lời nhanh nhất & đúng nhất trong ngày để nhận giải thưởng 

Nạp tiền điện thoại 200.000đ. 

*Lưu ý: 

- Mỗi Khách hàng chỉ được tham gia Học viện SSI 1 lần/ngày 

- Kết quả giải thưởng thi đấu sẽ được công bố sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc sự kiện 

- Khách hàng phải liên kết tài khoản SSI và tài khoản Cú để nhận phần thưởng 

❖ Tham gia chương trình Nâng cấp Cú thông thái: 

- Khách hàng sử dụng điểm kinh nghiệm tích luỹ được để nâng cấp Cú 

- Có tất cả 30 cấp Cú với 5 mốc, với mỗi mốc đạt được, Khách hàng sẽ nhận được phần thưởng: 

Cấp Cú Mốc Cú 
Số câu trả lời 
đúng cần đạt 

Điểm kinh 
nghiệm cần 

đạt 

Điều kiện đặc biệt 
cần đạt 

Phần thưởng 

Level 1 – Level 
5 

Cú Mầm Non 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 6: 
Trả lời đc 10 câu hỏi 
đúng 
Không loại các câu 
đã trl đúng 

100 - 660 
Điều kiện đặc biệt để 

lên level 6: 
Mở tài khoản 

 

Level 6 – Level 
10 

Cú Thiếu Nhi 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 11: 
Trả lời đc 20 câu hỏi 
đúng 
Không loại các câu 
đã trl đúng 

1.000 – 1.700 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 11: 

Có GD bất kỳ (Chứng 
khoán cơ sở, ký quỹ, 

phái sinh, ETF, S-
Product) kể từ thời 
điểm tạo tk game 

Phần thưởng khi lên 
level 6: 

05 lượt Lucky & Spin 
& 300 Exp 

Level 11 – 
Level 15 

Cú Thiếu Niên 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 16: 
Trả lời đc 30 câu hỏi 
đúng 
Không loại các câu 
đã trl đúng 

2.000 – 2.700 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 16: 

Đạt 100tr giá trị giao 
dịch 

Kể từ thời điểm tạo 
TK game 

Phần thưởng khi lên 
level 11: 

10 lượt Lucky & Spin 
& 500 Exp 

Level 16 – 
Level 20 

Cú Thanh 
Niên 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 21: 
Trả lời đc 50 câu hỏi 
đúng 
Không loại các câu 
đã trl đúng 

3.000 – 3.700 

Điều kiện đặc biệt để 
lên level 21: 

Đạt 200tr giá trị giao 
dịch 

Kể từ thời điểm tạo 
TK game 

Phần thưởng khi lên 
level 21: 

10 lượt Lucky & Spin 
& 1000 Exp 



Level 21 – 
Level 30 

Cú Già Phố 
Win 

 4.000 – 6.000  

Phần thưởng khi lên 
level 21: 

10 lượt Lucky & Spin 
& 2000 Exp 

 

- Đặc biệt là chương trình thi đua lên cấp với những phần thưởng hấp dẫn: 

Thời gian sự kiện: từ ngày 01.08.2022 đến ngày 20.08.2022 

Giải thưởng Loại quà Đơn giá Số lượng 

Top 100 user đạt được cấp 16 nhanh 
nhất 

Hoàn tiền 100.000 100.000 100 

Top 100 user đạt được cấp 21 nhanh 
nhất 

Hoàn tiền 200.000 200.000 100 

Thời gian sự kiện: từ ngày 01.09.2022 đến ngày 20.09.2022 

Giải thưởng Loại quà Đơn giá Số lượng 

Top 100 user đạt được cấp 16 nhanh 
nhất 

Hoàn tiền 100.000 100.000 100 

Top 100 user đạt được cấp 21 nhanh 
nhất 

Hoàn tiền 200.000 200.000 100 

 

*Lưu ý: 

- Tổng giá trị giao dịch của Khách hàng được tính từ lúc diễn ra chương trình 

- Mỗi khách hàng được nhận thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện 

- Danh sách trúng thưởng được công bố sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc sự kiện 

 

Điều kiện chung: 

- Đối với phần thưởng hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán: Mỗi thứ Sáu ban tổ chức sẽ tổng 

hợp danh sách trúng thưởng trong tuần và tiến hành trao thưởng vào thứ Ba tuần kế tiếp 

- Sau 45 ngày kể từ lúc công bố danh sách trúng thưởng, nếu Khách hàng chưa tiến hành liên 

kết tài khoản chứng khoán SSI với tài khoản tại website chương trình www.ssitown.ssi.com.vn, 

quà tặng sẽ được thu hồi 

- Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của SSI là quyết định cuối cùng 

- Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía 

người dùng 

- Phần thưởng nạp tiền điện thoại và hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán chỉ trao cho các khách 

hàng đã tiến hành liên kết tài khoản SSI với tài khoản Cú 

- Phần thưởng nạp tiền điện thoại chỉ trao cho số điện thoại trùng với số điện thoại đăng ký tài 

khoản chứng khoán SSI 

http://www.ssitown.ssi.com.vn/


- SSI được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng 

sau khi được người trúng thưởng cho phép cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của SSI và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận 

thưởng 

- Khách hàng phải là chủ sở hữu của tài khoản khi tham gia chương trình. SSI có quyền không 

trao thưởng nếu Khách hàng không chứng minh được mình là chủ sở hữu tài khoản SSI đã trúng 

thưởng 

- Chỉ những khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này tuân thủ đúng Thể lệ chương 

trình này mới được nhận thưởng từ chương trình nếu trúng thưởng. Bất cứ hành vi vô tình hoặc 

cố ý sử dụng phần mềm của bên thứ 3, khai báo thông tin sai sự thật, tác động vào hệ thống của 

SSI đều bị xem là gian lận và SSI có quyền từ chối trao thưởng hoặc hủy/thu hồi giải thưởng đã 

trao ngay khi phát hiện, đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng 

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định 

của pháp luật hiện hành 

- Khách hàng tham gia chương trình có thể cập nhật thông tin của chương trình khuyến mại tại 

địa chỉ website của Công ty www.ssitown.ssi.com.vn 

- Để nhận được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ: 

hotline của Công ty theo số: 1900.54.54.71 - nhánh 9 hoặc liên hệ Công ty Cổ phần chứng khoán 

SSI Email: cs@ssi.com.vn 

http://www.ssitown.ssi.com.vn/

