
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH GẮN KẾT DÀI LÂU VỚI SSI 

1. Nội dung chương trình:   

• Tên chương trình: Gắn kết dài lâu với SSI 

• Thời gian triển khai: 01/01/2023 đến 31/12/2023  

2. Đối tượng tham gia:   

Điều kiện 1:   

• Khách hàng cá nhân trong nước và nước ngoài   

• Khách hàng tổ chức trong nước   

Điều kiện 2:   

• Khách hàng tại điều kiện 1 có phát sinh giá trị giao dịch trên thị trường chứng 

khoán cơ sở  

3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở  

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc  

5. Quy định về chính sách tích điểm thưởng 

Điều kiện tính điểm   

• 01 điểm bằng 01 triệu giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở.   

Cách thức quy đổi điểm   

• Điểm của các giá trị giao dịch (GTGD) phát sinh của khách hàng được ghi nhận 

tại thời điểm giao dịch thành công. Hàng tháng, SSI sẽ tổng hợp điểm phát sinh 

trong tháng của khách hàng và thông báo qua email đăng ký của khách hàng hoặc 

website của SSI.   

• Điểm tích lũy trong mỗi năm có giá trị trong năm tích lũy và đến hết ngày 31/12 

hàng năm.   

• Khách hàng lựa chọn đổi điểm lấy quà tặng trong danh mục vào mỗi tháng hoặc 

tích lũy điểm. Thời gian tối đa tích lũy điểm trước ngày 31/12 hàng năm. Sau 

31/12 hàng năm, số điểm tích lũy nếu không quy đổi thành quà tặng sẽ trở về 

mức 0 điểm để ghi nhận cho chu kỳ mới. Trước ngày hết hạn, SSI sẽ thông báo 

với khách hàng qua email để kịp thời quy đổi điểm số đã tích lũy.    

6. Danh mục quà tặng   

• Điểm thưởng chỉ được sử dụng để quy đổi theo danh mục quà tặng được cập 

nhật trên website SSI.   



• Danh mục quà tặng của chương trình bao gồm nhưng không giới hạn: các buổi 

chia sẻ kiến thức, hội thảo của SSI tổ chức tại CN/PGD hoặc khách sạn và trung 

tâm hội nghị, các gói báo cáo phân tích, sản phẩm dịch vụ qua quầy, hoàn phí 

giao dịch TTCK cơ sở, TTCK Phái sinh, hoàn phí giao dịch ký quỹ (margin), các 

sản phẩm do SSI tự sản xuất và lưu kho tại SSI. 

o Đối với các buổi chia sẻ kiến thức của SSI tổ chức tại các Chi 

nhánh/Phòng giao dịch: 

• Các buổi chia sẻ kiến thức sẽ được tổ chức tại các chi nhánh/ PGD 

của SSI tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. 

• Số lượng đăng ký đủ 10 khách hàng sẽ tiến hành tổ chức   

o Đối với hoàn phí giao dịch:  

• Điểm thưởng có thể quy đổi thành phí giao dịch cho tài khoản 

thuộc phạm vi áp dụng của chương trình  

• Phí giao dịch sẽ được hoàn vào tài khoản giao dịch của khách 

hàng trên TTCK cơ sở/TTCK Phái sinh hoặc TK giao dịch ký quỹ 

(margin) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đăng 

ký quy đổi điểm thành công.   

• Đối với quà tặng từ đối tác hợp tác với SSI trong việc cung ứng quà tặng cho 

khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các đối tác khác tùy chính sách SSI 

từng thời kỳ. Quà tặng từ đối tác sẽ gửi tới khách hàng trong vòng 30 ngày làm 

việc kể từ ngày khách hàng đăng ký quy đổi điểm thành công.   

• Trong trường hợp SSI thay đổi quà tặng từ SSI và đối tác, SSI sẽ thực hiện thông 

báo với khách hàng trước 01 tháng. Giao dịch quy đổi điểm sang quà tặng thành 

công khi và chỉ khi quà tặng/ vật phẩm KH lựa chọn còn hàng và KH nhận được 

thông báo xác nhận đổi quà thành công từ SSI.  

7. Các quy định khác:  

• Mỗi tài khoản khách hàng là duy nhất và không cộng gộp điểm tích lũy với các tài 

khoản khách hàng khác  

• SSI sẽ thông báo với KH khi khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc 

khi phát sinh giao dịch đổi quà thành công/không thành công qua hệ thống tin 

nhắn, email/kênh khác tùy thuộc vào chính sách từng thời kỳ của SSI.  



• Trong trường hợp khách hàng đóng tài khoản, hệ thống tự động hủy toàn bộ điểm 

tích lũy trong năm và sẽ được cập nhật điểm tích lũy về 0 (không điểm) và không 

có giá trị sử dụng để quy đổi điểm.   

• Mỗi lần đổi điểm thành công, số điểm thừa còn lại sẽ được tích lũy tiếp cho các 

giao dịch đổi điểm thực hiện thành công tiếp theo cho đến khi có thông báo khác 

từ SSI.   

• Điểm thưởng tích lũy tính đến giá trị giao dịch được làm tròn lên đến số nguyên 

gần nhất theo nguyên tắc của hệ thống.   

• Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng cho người khác.  

• Đối với các giao dịch hoàn, hủy, sửa lỗi liên quan tới GTGD có dấu hiệu đáng 

ngờ cần thu hồi điểm, số điểm thu hồi tương ứng với nguyên tắc tích điểm và giá 

trị giao dịch tại thời điểm xác minh giao dịch hoàn/hủy/sửa lỗi đó.   

8. Trách nhiệm của SSI  

• SSI được miễn hoàn toàn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy 

ra như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống đặt lệnh bị lỗi…là cho các giao dịch của 

KH bị sai lệch, không thực hiện giao dịch hoặc thực hiện không thành công trên 

hệ thống giao dịch của SSI.   

• SSI có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản chương trình khuyến mại theo 

quy định của pháp luật bằng cách công bố công khai trên website của SSI.   

• Bất cứ khoản thuế hay nghĩa vụ nộp thuế phát sinh (nếu có) từ chương trình do 

khách hàng chịu trách nhiệm chi trả  

• SSI không chịu trách nhiệm trong trường hợp số điện thoại, địa chỉ, email của 

khách hàng cung cấp là không chính xác, không liên lạc được.  

• Trong trường hợp xảy ra khiếu nại, tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến 

mại này, SSI có trách nhiệm trực tiếp giải quyết và quyết định của SSI là quyết 

định cuối cùng.  

9. Trách nhiệm của khách hàng   

• Khách hàng được nhận thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu theo quy định của 

Pháp luật hiện hành.   

• Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số điểm SSI đã trả thưởng trong 

trường hợp SSI có bằng chứng chứng minh giao dịch được trả thưởng là giao 

dịch không hợp lệ.   



• Bằng việc tham gia chương trình này, KH thừa nhận đã biết và chấp nhận tất cả 

các điều kiện, điều khoản của chương trình và những điều chỉnh (nếu có).   

10. Quyền lợi của khách hàng  

• Khách hàng có quyền yêu cầu tra soát về giao dịch tích điểm/đổi quà (nếu có) 

trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày điểm thưởng được ghi nhận vào hệ thống 

của SSI hoặc từ ngày KH thực hiện yêu cầu đổi quà thành công.   

• Trong trường hợp KH có thắc mắc về các giao dịch liên quan tới quy đổi điểm, 

KH có thể liên hệ Hotline SSI qua số 1900545471 hoặc liên hệ CN/PGD của SSI 

trên toàn quốc.  


