THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:
TRẢI NGHIỆM ỨNG DỤNG ENTRADE X,
NHẬN ƯU ĐÃI MIỄN PHÍ GIAO DỊCH TRỌN ĐỜI
1. Tên chương trình: MIỄN PHÍ GIAO DỊCH TRỌN ĐỜI
2. Thời gian và Phạm vi chương trình: Từ ngày 15/10/2020 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3. Dịch vụ khuyến mại: Toàn bộ phí giao dịch phát sinh trên tiểu khoản ưu đãi của Khách hàng
(trừ 0.03% chi phí giao dịch trả Sở giao dịch chứng khoán và chi phí hệ thống).
4. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE), thỏa mãn đồng thời
các điều kiện sau:
- Khách hàng đăng ký tham gia chương trình trước ngày 01/11/2020
- Đã hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo quy định
- Số điện thoại và email đăng ký trên Tài khoản đó không trùng với bất kỳ thông tin tương ứng
của tài khoản chứng khoán khác tại DNSE
- Cài đặt thành công ứng dụng giao dịch chứng khoán cơ sở Entrade X trên điện thoại di động
- Có giá trị tài sản ròng lớn hơn không hoặc phát sinh giao dịch trên tài khoản chứng khoán tại
DNSE trong thời gian từ 15/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
Chương trình không áp dụng cho Khách hàng là Cán bộ nhân viên thuộc các công ty trực thuộc
Encapital (Entrade, DNSE, EnPay…)
5. Hình thức khuyến mại:
Khách hàng sau khi đăng ký trải nghiệm ứng dụng Entrade X và có tài khoản chứng khoán tại
DNSE sẽ được DNSE tạo một tiểu khoản ưu đãi thuộc tài khoản chứng khoán của Khách hàng.
Tiểu khoản này sẽ được kích hoạt khi Khách hàng thỏa mãn điều kiện trên tài khoản thường, không
vay trong thời gian từ 15/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình được hưởng ưu đãi Miễn phí trọn đời với mọi
phí giao dịch phát sinh trên tiểu khoản ưu đãi, DNSE chỉ thu hộ 0.03% phí giao dịch trả Sở giao
dịch chứng khoán và chi phí hệ thống.
6. Cơ cấu và giá trị khuyến mại:
- Chương trình khuyến mại áp dụng cho 1000 Khách hàng đầu tiên đăng ký trải nghiệm ứng
dụng giao dịch chứng khoán cơ sở Entrade X và thỏa mãn các điều kiện và điều khoản của
chương trình.
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- Giá trị khuyến mại không giới hạn, được tính bằng phí phát sinh từ mọi giao dịch cổ phiếu
trên tài khoản thường, không vay của tất cả khách hàng được hưởng khuyến mại.
- Mọi khoản phí giao dịch phát sinh trên tài khoản của Khách hàng được hưởng ưu đãi của
chương trình sẽ không được tính vào Phí giao dịch để xác định hoa hồng môi giới cho Cộng
tác viên.
7. Nội dung chương trình chi tiết:

Thời gian

Các bước thực hiện

Ghi chú

Từ
Khách hàng đăng ký tham gia trải nghiệm ứng dụng Việc đăng ký được
07/10/2020 Entrade X thông qua trang web chính thức của tính là hoàn tất sau khi
đến hết ngày Chương trình: http://dangky.dnse.vn
Khách hàng xác nhận
31/10/2020
tham gia chương
trình qua email
Từ
Nếu Khách hàng chưa có tài khoản giao dịch Việc mở tài khoản
07/10/2020 chứng khoán tại DNSE: Khách hàng đăng ký thông hoặc yêu cầu thay đổi
đến hết ngày tin TẠI ĐÂY. Chuyên viên chăm sóc Khách hàng của thông tin cá nhân được
27/10/2020 DNSE sẽ liên hệ để hỗ trợ Khách hàng hoàn thiện thủ tính là hoàn tất khi
tục Mở tài khoản
Khách hàng hoàn
Nếu Khách hàng đã có tài khoản nhưng thông thiện hồ sơ bản cứng
tin email hoặc số điện thoại bị trùng với tài khoản hợp lệ tại DNSE.
khác: DNSE sẽ liên hệ để hỗ trợ Khách hàng hoàn
thiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân, đảm bảo
thông tin email và số điện thoại của Khách hàng là
duy nhất trong hệ thống dữ liệu Khách hàng của
DNSE
Ngày
DNSE gửi Khách hàng hướng dẫn cài đặt và hướng DNSE gửi thông tin
15/10/2020 dẫn giao dịch trên Ứng dụng Entrade X
qua Email và SMS

2

Thời gian

Các bước thực hiện

Ghi chú

Từ
15/10/2020
đến hết ngày
31/10/2020

Khách hàng cài đặt ứng dụng trên điện thoại và đạt
một trong các điều kiện sau ở tài khoản của Khách
hàng để được kích hoạt tiểu khoản ưu đãi giao dịch cổ
phiếu miễn phí trọn đời:
- Có Giá trị tài sản ròng (NAV) lớn hơn không
- Phát sinh giao dịch: nộp tiền vào tài khoản/mua
bán cổ phiếu/chuyển chứng khoán về tài khoản
DNSE.

DNSE sẽ có email
thông báo sau khi tiểu
khoản ưu đãi của
Khách hàng được kích
hoạt.

8. Các điều khoản chung:
- Mọi thông báo về thể lệ Chương trình được công bố trên trang web chính thức và tại văn phòng
của DNSE. Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình, Khách hàng có thể liên hệ
tổng đài phục vụ Khách hàng 0247.1089.234 hoặc chat với DNSE qua trang web hoặc Fanpage.
- Khi tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý DNSE có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông
tin của Khách hàng liên quan đến chương trình vào các hoạt động quảng cáo thương mại và
thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không
phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.
- DNSE chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định kết quả
ưu đãi được dành tặng Khách hàng.
- DNSE giữ quyền chính được tạm dừng và có toàn quyền thay đổi nội dung chương trình, hay
điều chỉnh thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc
chương trình bằng việc thông báo trên trang web chính thức và tại văn phòng của DNSE.
- Nếu vì lý do bất khả kháng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của DNSE
hay không phải do lỗi của DNSE mà chương trình không thể diễn ra như kế hoạch, DNSE có
quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với người tham dự trong
thời gian sớm nhất.
- Trường hợp DNSE phát hiện Khách hàng có bất kì hành vi không trung thực hoặc hành vi nào
khác nào gây ảnh hưởng đến kết quả chính xác của chương trình, Khách hàng đó bị coi là vi
phạm thể lệ chương trình và mọi ưu đãi cho Khách hàng đó (nếu có) chấm dứt ngay lập tức.
- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, DNSE sẽ đứng
ra trực tiếp giải quyết và quyết định của DNSE là kết quả cuối cùng.
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020
BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam
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