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Chi tiết chương trình

CHƯƠNG TRÌNH 2: GIỚI THIỆU BẠN, THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

Khách hàng hiện tại của BVSC có thể giới thiệu thêm người mở mới tài khoản 
chứng khoán bằng hình thức eKYC để nhận quà tặng.

Mã giới thiệu là số tài khoản của người giới thiệu, định dạng 001Cxxxxxx  
(VD: Người giới thiệu có tài khoản giao dịch chứng khoán 001C123456 thì mã giới 

thiệu là 123456).
Người mở mới tài khoản chứng khoán phải nhập mã giới thiệu tại bước đầu tiên 

trong thao tác mở tài khoản.
Sau khi người mở tài khoản đăng nhập và đặt một lệnh giao dịch tối thiểu 

200.000đ thành công lần đầu tiên thì người giới thiệu sẽ nhận được 100.000đ vào tài 
khoản chứng khoán, với số lần nhận thưởng là không-giới-hạn.

Là khách hàng hiện tại của BVSC.Đối tượng áp dụng:

Chi tiết chương trình:

QUÉT MÃ QRCODETẢI ỨNG DỤNG 

https://ekyc.bvsc.com.vn/ (84-24) 3928 8080

Thể lệ chương trình khuyến mại
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN eKYC CÙNG BVSC - NHẬN QUÀ TẶNG HẤP DẪN
Cơ hội dành cho cả khách hàng mở mới tài khoản & người giới thiệu!

Từ ngày 16.08.2021 đến ngày 31.12.2021, BVSC triển khai các chương trình khuyến 
mại hấp dẫn trên toàn quốc nhân dịp ra mắt dịch vụ mở tài khoản trực tuyến eKYC 
dành cho các khách hàng đăng ký thành công tài khoản & tất cả những người giới 
thiệu bạn mới đến với Chứng khoán Bảo Việt.

CHƯƠNG TRÌNH 1: MỞ LIỀN TAY, NHẬN NGAY TIỀN MẶT

Đối tượng áp dụng (bao gồm đầy đủ các điều kiện sau):

Khách hàng là công dân Việt Nam
Từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
Lần đầu đăng ký mở mới tài khoản chứng khoán tại BVSC trong thời gian khuyến mại.

Khách hàng thực hiện mở tài khoản và đăng nhập thành công lần đầu tiên (từ web 
trading B-Wise hoặc app BVSC Mobile) sẽ nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản 
chứng khoán.

Đồng thời, hưởng biểu phí giao dịch ưu đãi 0.15%.


