
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ MỚI TK GDCK QUA APP MBS MOBILE 

“MỘT LỜI GIỚI THIỆU – TIỀN TRIỆU VỀ TAY” 

1. Đối tượng tham gia: Là Khách hàng cá nhân trong nước có mở tài khoản giao dịch chứng khoán 

tại MBS (không bao gồm nhân viên kinh doanh hoặc đối tác phát triển khách hàng của MBS) 

2. Nội dung chương trình: MBS dành tặng các ưu đãi hấp dẫn cho Khách hàng giới thiệu người 

thân, bạn bè mở tài khoản giao dịch chứng khoán qua ứng dụng MBS Mobile. 

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình 

3.1 Thưởng tiền mặt 

➢ Dành cho Người giới thiệu 

- Người giới thiệu nhận ngay 30.000 VNĐ khi giới thiệu KH thành công. Giới thiệu được ghi nhận 

thành công khi người được giới thiệu mở TK GDCK thành công qua ứng dụng MBS Mobile, nội 

dung đăng ký có khai báo thông tin mã giới thiệu. 

- Người giới thiệu nhận ngay 50.000 VNĐ khi TK GDCK của Người được giới thiệu phát sinh giao 

dịch mua/bán chứng khoán niêm yết từ 1.000.000 đ trở lên (áp dụng trong ngày giao dịch đầu tiên). 

Chỉ tính thưởng 01 lần cho Người giới thiệu tại tháng đầu tiên đạt điều kiện này. 

- Không giới hạn số lần giới thiệu và số lần nhận thưởng trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. 

Khách hàng có càng nhiều lượt giới thiệu thành công hoặc càng nhiều KH mở mới active giao 

dịch chứng khoán thì tiền thưởng càng cao. 

- Tiền thưởng dành cho Người giới thiệu là giá trị thực Khách hàng nhận được đã khấu trừ thuế 

TNCN (nếu có) theo quy định pháp luật.  

➢ Dành cho Người được giới thiệu 

- Người được giới thiệu nhận ngay 50.000 đ khi có phát sinh giao dịch chứng khoán niêm yết từ 

1.000.000 đ trở lên trong ngày giao dịch đầu tiên. 

- Chỉ tính thưởng 01 lần cho Người được giới thiệu tại tháng đầu tiên đạt điều kiện này. 

- Tiền thưởng dành cho Người được giới thiệu là giá trị thực Khách hàng nhận được đã khấu trừ thuế 

TNCN (nếu có) theo quy định pháp luật. 

(*) Lưu ý: Không áp dụng chi trả đối với các trường hợp gian lận tài khoản.  

3.2 Thưởng hoa hồng 

- Người giới thiệu được hưởng ưu đãi hoa hồng giới thiệu 10% trên Doanh thu phí môi giới net 

trên thị trường cơ sở của các Tài khoản được giới thiệu thành công trong thời gian diễn ra Chương 

trình. 

- Thời gian áp dụng thưởng hoa hồng: Cho đến hết ngày 30/04/2024. Sau thời gian này, Người 

giới thiệu sẽ không còn được hưởng hoa hồng trên Doanh thu phí môi giới net của tài khoản được 

giới thiệu. 



 
- MBS sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền hoa hồng giới thiệu trước khi 

chi trả cho Người giới thiệu theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Tổng ngân sách thưởng tiền mặt: 11.200.000.000 VNĐ 

5. Quy định về trả thưởng 

- Tài khoản nhận chi trả: TK GDCK thông thường của Khách hàng 

- Thời gian chi trả:  

✓ Với thưởng tiền mặt: Trong ngày làm việc liền sau ngày phát sinh giao dịch thành công 

✓ Với hoa hồng giới thiệu: Vào ngày 15 của tháng đầu tiên của mỗi quý. Trường hợp ngày 

15 là ngày nghỉ/lễ, ngày trả thưởng được lùi vào làm việc ngày liền sau. 

- Điều kiện chi trả:  

✓ MBS sẽ chỉ thực hiện chi trả các phần thưởng vào TK GDCK thông thường của Khách hàng 

với điều kiện Khách hàng đã ký Hợp đồng hợp tác phát triển Khách hàng online với MBS và 

TK GDCK thông thường của Khách hàng còn hoạt động tại thời điểm chi trả. 

✓ Riêng với phần thưởng tiền mặt, trường hợp tổng số tiền thưởng dự chi vượt quá ngân sách 

còn lại của chương trình tại thời điểm chi trả, việc trả thưởng sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên 

như sau: 1) Theo số tiền thưởng của người giới thiệu từ cao xuống thấp; (2) Trường hợp số 

tiền thưởng của những người giới thiệu bằng nhau, MBS sẽ xét theo số lượng khách hàng được 

giới thiệu thành công tính trong tháng nhiều hơn; (3) Trường hợp những người giới thiệu có 

số lượng khách hàng được giới thiệu thành công bằng nhau, MBS sẽ xét theo số lượng Khách 

hàng có phát sinh giao dịch chứng khoán trong tháng nhiều hơn. 

6. Thời gian triển khai chương trình: Đến hết ngày 31/12/2021. Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn thông báo nếu hết ngân sách. 

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc 

- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, 

đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài 

dịch vụ 19009088 - nhánh 4 để được hướng dẫn, giải đáp. 

8. Các quy định khác 

- Khách hàng đồng ý tham gia Chương trình này đồng nghĩa với việc Khách hàng chấp nhận tất cả 

các điều kiện, điều khoản khi đăng ký tham gia Chương trình, các quy định trong Thể lệ Chương 

trình này, các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình (nếu có). 

- Thể lệ Chương trình này là một phần không tách rời của Hợp đồng hợp tác phát triển Khách hàng 

giữa MBS và Người giới thiệu. MBS được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ này và các 

quy định liên quan. Các điều chỉnh, thay đổi nếu có sẽ được MBS cập nhật công bố trên website 

chính thức của Công ty. 

 


