
 

   

 

 

   
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
RƯỚC MÈO CHIÊU TÀI – HÁI LỘC TÂN NIÊN 

 

Cùng Cú già phố Win tham gia Rước mèo chiêu tài để có cơ hội nhận được hàng ngàn quà tặng hấp dẫn: 

Cơ hội đầu tư với phần thưởng Hoàn tiền chứng khoán lên đến 20.230.000VNĐ; Voucher mua sắm, ăn uống 

từ những thương hiệu cực “hot” như Highlands, Grab, Manwah; Nghe gọi thả ga với phần thưởng Nạp tiền 

điện thoại lên đến 100.000VNĐ. Tham gia ngay nào! 

Thời gian: từ ngày 10/01/2023 đến ngày 07/02/2023 

Các bước tham gia chương trình: 

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

● Bước 2: Bấm nút “Đốt pháo” để tham gia chương trình, có cơ hội nhận các phần quà: 

+ Mèo chiêu tài rước mã: SSI, IDC, BVH, KBC, HAH, FPT, PLX, QNS, SAB, PNJ, ACB, VCB 

+ Nạp điện thoại 10.000VNĐ, 20.000VNĐ, 50.000VNĐ 

+ Voucher Grab 20.000VNĐ, Voucher Grab 50.000VNĐ, Voucher Highlands 50.000VNĐ, Voucher 

Manwah 100.000VNĐ 

● Bước 3: Sưu tập Mèo chiêu tài rước mã để đổi các phần thưởng sau: 

 

Giải thưởng Điều kiện Loại giải thưởng Số lượng Giá trị 

Phú Quý 
Sưu tập đủ 9 mã: 
IDC, BVH, HAH, FPT, 
QNS, SAB, SSI, PNJ, ACB 

Tặng tiền chứng khoán 1 20,230,000 

Cát Tường 
Sưu tập đủ 6 mã: 
IDC, BVH, HAH, FPT, PLX, 
QNS 

Tặng tiền chứng khoán 50 500,000 

Vạn Phúc 
Sưu tập đủ 3 mã: 
IDC, BVH, KBC 

Tặng tiền chứng khoán 150 100,000 

Đắc Lộc 
Sưu tập đủ 3 mã: 
KBC, HAH, FPT 

Nạp điện thoại 150 100,000 

Sung Túc 
Sưu tập đủ 3 mã: 
KBC, QNS, SAB 

Voucher Manwah 150 100,000 

An Khang 

Sưu tập đủ 9 mã: 
IDC, BVH, HAH, FPT, 
QNS, SAB, PNJ, ACB, 
VCB 

Chia đều 200.000 Vàng  
(Phần thưởng được chia đều cho tất cả Khách hàng trúng 
giải An Khang) 

Lưu ý: Mỗi KH được đổi 1 giải thưởng/ 1 lần trong suốt chương trình 

• Bước 4: Khách hàng bấm icon “Hộp quà” để kiểm tra và sử dụng các phần thưởng đã nhận được 

trong chương trình 

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


 

   

 

 

   
 

Điều kiện chung:  

• Đối với phần thưởng hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán: Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách trúng 

thưởng trong tuần và tiến hành trao thưởng chậm nhất vào thứ Sáu tuần kế tiếp (không tính thời gian 

Lễ/ Tết). 

• Các loại quà hiện vật Iphone, Airpod, Apple Watch, Sạc dự phòng sẽ được trao tới người nhận chậm 

nhất 30 ngày kể từ khi khách hàng trúng thưởng (không tính thời gian Lễ/Tết) 

• Số điện thoại nhận nạp tiền điện thoại phải là số điện thoại đăng ký tài khoản chứng khoán SSI. 

• Phần thưởng An Khang sẽ được chuyển đến tài khoản SSI Town của Khách hàng chậm nhất 1 tuần 

kể từ ngày kết thúc chương trình. 

• 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. 

• 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. 

• Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng, nếu Khách hàng không thực hiện nhận quà theo 

quy định, quà tặng sẽ được thu hồi. 

• 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  

• 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  

• Các phần thưởng đến từ những hoạt động trong chương trình "Cú già phố Win" được tài trợ toàn 

phần bởi Công ty cổ phần chứng khoán SSI.  

• Bằng việc tham dự chương trình khuyến mại này, Khách hàng đồng ý để SSI hoặc đối tác do SSI chỉ 

định sử dụng các thông tin Khách hàng trong phạm vi Chương trình khuyến mại để thực hiện kiểm tra 

về điều kiện trao thưởng và tiến hành trao thưởng. 

• 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 

 


