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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

G200 “Mở tài khoản mới - nhận ưu đãi lên đến 200k” 

Promotion Rules: "Open new account – get up to 200k bonus" 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Mở tài khoản mới – nhận ưu đãi lên đến 200k” (tên 

viết tắt: G200). 

Promotion name: "Open new account – get up to 200k bonus" (abbreviation: G200). 

2. Dịch vụ khuyến mại: hoạt động mở tài khoản giao dịch mới qua hệ thống giao dịch 

của GTJA (Vietnam). 

Promotional service: opening new trading accounts at GTJA (Vietnam) through the 

company's trading system. 

3. Thời gian khuyến mại/Promotion period: 01/03/2023 – 01/06/2023.  

4. Phạm vi khuyến mại/Scope of promotion: Toàn quốc/Nationwide. 

5. Hình thức khuyến mại: tặng phiếu quà tặng trực tuyến qua SMS và tiền hạch toán 

vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. 

Promotion form: give (1) e-vouchers through SMS and (2) cash to customers' securities 

trading accounts. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng (có bao gồm nhân 

viên và cộng tác viên của GTJA (Vietnam)) chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán của 

GTJA (Vietnam) (chưa sở hữu tài khoản chứng khoán và chưa định danh thông tin). 

Customers of the promotion: All customers (including employees and collaborators of 

GTJA (Vietnam)) do not have a securities trading account of GTJA (Vietnam) (do not own 

a securities account and have not identified information). 
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7. Cơ cấu giải thưởng/ Prize Structure: 

Cơ cấu giải thưởng 

Prize Structure 

Nội dung giải thưởng 

Contents 

Trị giá giải thưởng 

(VND) Prize value 

Vòng 1 

Round 1 

Tặng phiếu quà tặng điện tử cho khách hàng 

mở tài khoản thành công và hoàn thiện thủ tục. 

Give e-gift vouchers to customers who 

successfully open accounts and complete the 

procedure. 

100.000 

Vòng 2 

Round 2 

Tặng thưởng tiền mặt vào tài khoản giao dịch 

của khách hàng khi phát sinh giao dịch bất kỳ 

trong vòng 30 ngày sau khi mở tài khoản. 

Give cash to the client's trading account when 

having a least one transaction within 30 days 

after opening the account. 

100.000 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại/Detailed contents of promotion 

rules: 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 

gia chương trình khuyến mại/Specific conditions, methods and procedures 

customers must implement to participate in the promotion:  

1. Khách hàng chưa có tài khoản tại GTJA (Vietnam).  

Customers do not have an account at GTJA (Vietnam). 
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2. Khách hàng mở tài khoản thành công thông qua hình thức định danh e-KYC cung 

cấp bởi hệ thống của GTJA (Vietnam): thông qua website giao dịch hoặc ứng dụng 

trên điện thoại. 

Customers successfully open accounts through the form of e-KYC identification 

provided by GTJA (Vietnam) system: through the trading website or mobile 

application. 

3. Khách hàng hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc mở tài khoản. 

Customers complete all documents related to the opening of the account. 

8.2. Thời gian, cách thức trả thưởng/Time, method of reward payment: 

Vòng 1/Round 1:  

1. Khách hàng mở tài khoản thành công và đã hoàn thiện hồ sơ sẽ được nhận phiếu 

quà tặng điện tử trị giá 100.000 VNĐ. 

Customers who successfully open an account and have completed their 

documents will receive a gift as an e-voucher worth VND 100,000. 

2. Phiếu quà tặng điện tử được gửi dưới dạng đường dẫn và mã số thông qua tin 

nhắn SMS đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký khi mở tài khoản. 

E-voucher is sent via SMS as a link and code to the customer's registered phone 

number. 

Vòng 2/Round 2: 

1. Khách hàng sẽ được nhận 100.000 VNĐ vào tài khoản giao dịch sau khi phát sinh 

giao dịch chứng khoán bất kỳ trong vòng 30 ngày sau khi mở tài khoản. 

Customers will receive VND 100,000 after having at least one securities 

transaction within 30 days after opening an account. 
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2. GTJA (Vietnam) sẽ ghi nhận khách hàng đủ điều kiện và tổng kết vào ngày làm 

việc cuối cùng của tháng.  

GTJA (Vietnam) will record eligible customers and summarize on the last working 

day of the month.  

3. Thời gian trả thưởng: 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp. 

Reward payment period: 05 first working days of the next month. 

9. Các điều khoản chung và quy định khác/ General terms and other provisions: 

a. Khi tham gia Chương trình, GTJA (Vietnam) sẽ có 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 và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. 

When participating in the Promotion, GTJA (Vietnam) will have the right to use the image 

and information of the Customer related to the Program in commercial advertising 

activities and publicly communicate with the public without any additional costs. 

b. GTJA (Vietnam) chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác định khách hàng đủ 

điều kiện để nhận thưởng. 

GTJA (Vietnam) is responsible for the accuracy of determining the eligible customers to 

receive the bonus. 

c. Số lượng quà tặng có giới hạn nên Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi 

số lượng quà tặng đã hết, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

The number of gifts is limited, so the Promotion may end earlier than expected when the 

number of gifts has expired, whichever comes first. 

d. Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định 

của GTJA (Vietnam) sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp 

luật về hoạt động xúc tiến thương mại. 
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The rules of this Program may change from time to time at the discretion of GTJA 

(Vietnam) after carrying out the necessary procedures in accordance with the law on trade 

promotion activities. 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: 

If you have any questions, please contact: 

• Hotline: (024) 3573 0073 / (028) 3823 9966 

• Zalo CSKH: 0987093537 

• Tổng đài CSKH/Customer Service Center: 1900 545461 

• Email: info@gtjas.com.vn 

• Website: gtjai.com.vn 

CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 

Trân trọng cảm ơn! 
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