
 

                                                                                                                                                                                          1 
 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINI GAME 3 

NĐT CÓ TỔNG GTGD MUA BÁN THÀNH CÔNG CAO NHẤT TUẦN CÙNG FLASHDEAL 

 

I. BAN TỔ CHỨC 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB 

- Địa chỉ: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

- Điện thoại: + 84 2473045688 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINI GAME 

1. Tên chương trình: NĐT có tổng GTGD mua bán thành công cao nhất trong tuần với Flash Deal. 

2. Phạm vi: Toàn quốc 

3. Thời gian triển khai chương trình: từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022. 

4. Đối tượng: Nhà đầu tư (NĐT) cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS và thực hiện giao dịch 

theo khuyến nghị từ tính năng Flash Deal kể từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022 

• Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản tại MBS, Khách hàng có thể đăng ký mở TKCK tại: Mở tài 

khoản trực tuyến | MBS hoặc app MBS mobile/Mở tài khoản EKYC. 

•  Khách hàng không phải trả bất cứ chi phí nào khi tham gia chương trình mini game 

5. Các bước tham gia Mini game 

- Khách hàng đăng nhập vào app MBS mobile và đặt lệnh mua/bán thành công theo khuyến nghị từ tính năng 

Flash Deal. 

✓ Lệnh mua: Quý khách đăng nhập App MBS mobile/Menu/Khuyến nghị Flash Deal/Mua Flash Deal 

và đặt lệnh mua thành công trên màn hình đặt lệnh Flash Deal. 

✓ Lệnh bán: Quý khách đăng nhập App MBS mobile/Menu/Quản lý tài sản/Danh mục đầu tư/Danh 

mục Flash Deal và đặt lệnh bán thành công trên màn hình đặt lệnh Flash Deal. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

Giải Số lượng Giá trị giải thưởng 

Giải nhất 4 3.000.000 VNĐ/Giải 

Giải nhì 4 2.000.000 VNĐ/Giải 

Giải ba 4              1.000.000 VNĐ/Giải 

https://mbs.com.vn/mo-tai-khoan/
https://mbs.com.vn/mo-tai-khoan/
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• Lưu ý: Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế VAT 

7. Nguyên tắc xác định và cách thức trao thưởng 

- Khách hàng thắng cuộc là người có tổng giá trị giao dịch (mua/bán) trong tuần cao nhất theo tính năng 

Flash Deal. 

- MBS sẽ tính và chốt kết quả: từ 9h sáng thứ 2 tới 15h chiều thứ 6 hàng tuần, từ 31/10/2022 đến 

25/11/2022. 

- Công bố người trúng giải trên fanpage Chứng Khoán MB vào thứ 3 tuần tiếp theo 

- Khách hàng thắng cuộc cung cấp các thông tin sau cho Ban tổ chức qua email cskh@mbs.com.vn :  

✓ Họ tên 

✓ Số điện thoại 

✓ Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS 

✓ Ảnh 2 mặt cmtnd/cccd 

✓ Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, tên người thụ hưởng  

✓ Mã số thuế cá nhân 

✓ Link facebook cá nhân 

• Lưu ý: Toàn bộ thông tin cá nhân của người trúng giải trùng khớp với thông tin tại MBS. 

- MBS sẽ gọi điện xác nhận thông tin với người trúng giải và thực hiện trao giải qua phương thức chuyển 

khoản trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày công bố danh sách trúng giải. 

8. Quy định chung 

- MBS chỉ thực hiện chi trả tiền thưởng khi TKCK của NĐT ở trạng thái hoạt động tại thời điểm chi trả. 

- NĐT tham gia chương trình mặc định đồng ý với các nội dung đưa ra trong bản Thể lệ chương trình 

này và/hoặc các quy định khác phát sinh trong quá trình tham gia được Ban tổ chức thông báo. 

- Ban Tổ chức có quyền thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung của thể lệ này 

trong suốt thời gian diễn ra chương trình mà không cần thông báo trước, miễn là những sửa đổi hoặc 

bổ sung đó không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người tham gia. 

- NĐT khai báo các thông tin khi tham gia chương trình và các thông tin này được Ban tổ chức ghi nhận 

phục vụ trong các công việc có liên quan đến nội dung chương trình. 

- Ban Tổ chức được phép sẽ sử dụng tên và hình ảnh của NĐT tham gia cho mục đích quảng bá chương 

trình. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, Ban tổ chức có trách nhiệm giải quyết 

thông qua các cuộc thảo luận, hòa giải, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy 

định của pháp luật hiện hành.  

mailto:cskh@mbs.com.vn
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- Ban tổ chức có quyền hạn chế hoặc dừng quyền tham gia chương trình, hủy toàn bộ kết quả của NĐT 

nếu đánh giá NĐT vi phạm các quy định về thể lệ chương trình hoặc các quy định về sử dụng hệ thống 

hoặc có dấu hiệu trục lợi chương trình. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng. 

 

BAN TỔ CHỨC 


