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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

GIAO DỊCH THẢ GA – TỐI ĐA ƯU ĐÃI 

1. Hình thức:  

Áp dụng mức lãi suất margin ưu đãi 8,9%/năm cho toàn bộ khách hàng mới và cho các 

khách hàng hiện tại đạt điều kiện của chương trình.. 

2. Thời gian chương trình:  

15/05/2020 – 14/08/2020 (3 tháng). 

3. Đối tượng áp dụng: 

a. Khách hàng mới: 

- Tất cả các khách hàng mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại KIS trong giai đoạn từ 

ngày 15/05/2020 đến ngày 14/08/2020 sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 

8.9%/năm trong thời gian 3 tháng theo các điều kiện sau: 

- Dư nợ trung bình từ ngày mở tài khoản đến ngày kết thúc chương trình khuyến mãi 

tối thiểu 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng). 

- Lãi suất ưu đãi được áp dụng trên toàn bộ dư nợ trung bình của khách hàng phát 

sinh trong thời gian từ ngày mở tài khoản đến ngày kết thúc chương trình khuyến 

mãi.  

- Phần quà khuyến mãi do giảm lãi suất sẽ được KIS tính toán và chuyển vào tài 

khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại KIS theo quy định tại mục 4.  

b. Khách hàng hiện tại: 

- Các khách hàng hiện tại ở KIS sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 8.9%/năm trong 

thời gian 3 tháng theo các điều kiện sau: 

 Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại KIS trước ngày 15/05/2020. 

 Dư nợ margin trung bình trên tài khoản của khách hàng trong thời gian khuyến 

mãi (15/05/2020 – 14/08/2020) cao hơn dư nợ trung bình của 3 tháng liền 

trước (15/02/2020 – 14/05/2020) tối thiểu 30%. 

 Mức lãi suất 8.9%/năm chỉ áp dụng trên mức dư nợ trung bình tăng thêm. 
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4. Các quy định chung: 

- Dư nợ trung bình = Tổng dư nợ cuối mỗi ngày trong kỳ/ Tổng số ngày trong kỳ. 

- Các ngày trong kỳ tính toán bao gồm cả Thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết. 

- Dư nợ cuối mỗi ngày Thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết bằng dư nợ cuối 

ngày làm việc liền trước đó. 

- Trường hợp khách hàng đã mở tài khoản nhưng không có giao dịch ký quỹ thì dư 

nợ cuối ngày sẽ bằng 0 và số liệu tại ngày đó vẫn được sử dụng để tính dư nợ 

trung bình trong kỳ. 

- Dư nợ trung bình tăng thêm = dư nợ trung bình trong 3 tháng diễn ra chương trình 

(15/05/2020 – 14/08/2020) - dư nợ trung bình của 3 tháng liền kề trước đó 

(15/02/2020 – 14/05/2020). 

- Công thức tính quà ưu đãi cho khách hàng:  

 

 

- Danh sách khách hàng được nhận quà thưởng khuyến mãi sẽ được công bố vào 

ngày 20/08/2020. Phần quà này sẽ được chuyển vào tài khoản Giao dịch ký quỹ 

của khách hàng trong ngày 25/08/2020. 

5. Ví dụ cụ thể: 

- Ví dụ: Khách hàng A đang có mức lãi suất 9.9%; có dư nợ trung bình trong thời gian 

khuyến mãi là 25 tỷ đồng, dư nợ trung bình 3 tháng trước đó của ông A là 18 tỷ, 

như vậy dư nợ trung bình tăng 38.89%. Ông A đã đạt điều kiện hưởng lãi suất ưu 

đãi 8.9%/năm tính trên số dư nợ tăng thêm. Số tiền ông A được nhận lại là: 

 

 

 

 

Tỉ lệ LS đang áp dụng trên TK – 8.9% 
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