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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***---

Số :1029/2019/TTr-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH
(V/v: Điều chỉnh nội dung Phụ lục 01 của tờ trình số 1015/2019/TTr-TCBS )

Kính trình:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH IWEALTH

Bộ phận iWealth kính trình Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) xem xét và phê duyệt chỉnh sửa phụ
lục 01 Điều khoản và điều kiện gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro trong tờ trình số
1015/2019/TTr-TCBS về việc “Dừng tính năng đăng ký gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro
trên toàn hệ thống, thay đổi chính sách phí, lãi suất áp dụng cho KH phổ thông và triển khai gói
chính sách iWealth Partner tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ( TCBS)”, cụ thể.
1. Căn cứ đề xuất:
-

Căn cứ trên việc tiếp nhận ý kiến từ bộ phận Wealth Assistants;

-

Căn cứ vào quy định phân quyền cho Phó Tổng Giám đốc, phụ trách iWealth phê duyệt thay
đổi các phụ lục trong tờ trình số 1015 /TTr-TCBS, ngày 22 tháng 8 năm 2019 v/v: “Dừng
tính năng đăng ký gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro trên toàn hệ thống, thay đổi
chính sách phí, lãi suất áp dụng cho khách hàng phổ thông và triển khai gói chính sách
iWealth Partner”.

2. Chi tiết nội dung điều chỉnh tại phụ lục 1: Điều khoản và điều kiện gói tư vấn nâng cao
iWealth
STT

Nội dung hiện tại

Nội dung thay đổi

Ghi chú

1

2.6. Cơ chế giới thiệu Khách hàng

Bỏ mục 2.6. Cơ chế giới thiệu Khách hàng

Phụ lục 1

Hiệu lực từ ngày: 30/08/2019
Bộ phận iWealth kính trình Phó tổng giám đốc xem xét và phê duyệt đề xuất trên
Trân trọng kính trình!
GIÁM ĐỐC PTSP IWEALTH

Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu VP Cty

Mai Hoàng Long
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TCBS

Nhâm Hà Hải
1
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PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GÓI SẢN PHẨM TƯ VẤN NÂNG CAO
IWEALTH .

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
GÓI SẢN PHẨM TƯ VẤN NÂNG CAO IWEALTH PRO
Các Điều khoản và Điều kiện về Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro sau đây được áp dụng cho
Khách hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro của Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ thương (sau đây gọi tắt là “TCBS”). Khi đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao
iWealth Pro tại TCBS, Khách hàng thừa nhận đã hiểu và chấp nhận ràng buộc bởi Các Điều khoản và
Điều kiện này, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Các Điều kiện và Điều khoản này được TCBS thực
hiện tại từng thời điểm.

Điều 1: Nội dung Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro là gói sản phẩm nhằm mục đích cung cấp thông tin
các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho Khách hàng kèm theo các chính sách
ưu đãi đặc biệt khi Khách hàng giao dịch chứng khoán tại TCBS.
TCBS cung cấp 2 gói chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tư
vấn nâng cao iWealth Pro bao gồm: Gói chính sách iWealth Pro cơ bản và Gói chính sách iShare.
Khách hàng được phép lựa chọn một trong hai gói chính sách ưu đãi trên khi đăng ký sử dụng
Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro.
Nội dung các gói chính sách ưu đãi được TCBS toàn quyền quyết định và có thể thay đổi theo
từng thời kỳ nếu có thay đổi lớn về chính sách kinh tế vĩ mô (lãi suất cơ bản, lạm phát,...) và
những thay đổi cơ bản trong cấu trúc sản phẩm và chính sách của TCBS;
Chính sách ưu đãi của Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro được TCBS thông báo tới
Khách hàng thông qua trang thông tin điện tử của công ty và/hoặc email hoặc các phương thức
khác. Trường hợp khi thay đổi nội dung Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro và các gói
chính sách ưu đãi kèm theo, TCBS có trách nhiệm thông báo cho các Khách hàng đang tham gia
chương trình tối thiểu trước 5 ngày làm việc qua trang thông tin điện tử, email và/hoặc SMS.
Khách hàng có quyền lựa chọn tiếp tục duy trì tham gia chương trình theo quyền lợi mới hoặc
dừng tham gia chương trình. .

Điều 2: Gói chính sách iWealth Pro cơ bản
2.1.

Khách hàng đăng ký sử dụng chính thức Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro với Gói
chính sách iWealth Pro cơ bản (Gói chính sách iWealth Pro cơ bản )sẽ được hưởng các quyền lợi
tư vấn nâng cao từ TCBS đồng thời hưởng các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCBS,
cụ thể như sau
Sản phẩm dịch vụ
được hưởng ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Giao dịch cổ phiếu,
chứng chỉ quỹ, chứng
quyền niêm yết

Được áp dụng mức phí giao dịch 0.075% tổng giá trị giao
dịch trên tất cả các kênh giao dịch.

Giao dịch mua sơ cấp
trái phiếu do TCBS phát
hành.
Vay ký quỹ (Margin)

Được tặng điểm thưởng theo giá trị mua trái phiếu trên tài
khoản của Khách hàng theo chính sách của TCBS từng thời
kỳ và được gửi đến từng Khách hàng.
Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): 9.9%/năm.

Lưu ý:
a. Quyền lợi ưu đãi đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết chỉ được tính với các
giao dịch khớp lệnh thành công và do Khách hàng tự đặt, tự xác nhận qua kênh giao dịch trực
tuyến của TCBS (internet);
b. Danh sách trái phiếu được hưởng quyền lợi ưu đãi và mức ưu đãi có thể thay đổi theo quy
định của TCBS từng thời kỳ. TCBS có trách nhiệm thông báo danh sách trái phiếu được
2

DocuSign Envelope ID: 74D77663-8D5D-4B32-A681-7FB66DFD431A

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

hưởng quyền lợi ưu đãi tới khách hàng thông qua phương thức được quy định tại Khoản 1.5
Điều 1 của văn bản này;
c. Ưu đãi về lãi suất chỉ áp dụng cho những Khách hàng giao dịch ký quỹ đảm bảo các điều
kiện tại “Chính sách về giao dịch ký quỹ chứng khoán” (được công bố trên website của
TCBS từng thời kỳ) và thuộc đối tượng áp dụng lãi suất phổ thông (được quy định trong
chính sách Quản trị rủi ro nội bộ của TCBS từng thời kỳ).
Phí sử dụng sản phẩm
a. Mức phí áp dụng cho thời hạn sử dụng sản phẩm 3 năm kể từ ngày Khách hàng đăng ký sử
dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản là 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng).
b. Ngay tại thời điểm Khách hàng đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản trên
kênh giao dịch trực tuyến của TCBS thành công, TCBS có quyền tự động thực hiện trích
chuyển số tiền 3.000.000 VNĐ từ tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) hoặc trên tài
khoản thanh toán tại Techcombank (có kết nối với TKGDCK) của Khách hàng sang tài khoản
ngân hàng của TCBS để thu phí sử dụng sản phẩm.
c. Khách hàng phải đảm bảo đủ số dư tiền khả dụng trên TKGDCK hoặc trên tài khoản thanh
toán tại Techcombank (có kết nối với TKGDCK) tại thời điểm đăng ký sử dụng. Trường hợp
trên các tài khoản trên không đủ tiền để thanh toán phí sử dụng sản phẩm thì việc đăng ký sử
dụng sản phẩm đương nhiên hết hiệu lực.
Đăng ký dừng sử dụng sản phẩm
a. Khách hàng có quyền đăng ký dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, khi đó toàn
bộ quyền lợi và ưu đãi của Gói chính sách iWealth Pro cơ bản dành cho Khách hàng sẽ được
hủy bỏ.
b. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm Khách hàng dừng sử dụng sẽ vẫn được quy đổi
thành tiền mặt hoặc quà tặng cho Khách hàng (nếu đủ điều kiện quy đổi).
Thời hạn sử dụng sản phẩm
a. Thời hạn sử dụng của Gói chính sách iWealth Pro cơ bản là 3 năm; TCBS có trách nhiệm
thông báo cho Khách hàng trước thời điểm hết hạn tối thiểu 5 ngày làm việc. Khách hàng cần
xác nhận tiếp tục sử dụng và thanh toán phí sử dụng sản phẩm cho kỳ tiếp theo để đảm bảo
duy trì mọi quyền lợi và ưu đãi của Gói sản phẩm không bị hủy bỏ.
b. Trường hợp khách hàng không xác nhận/không thanh toán phí sử dụng đúng hạn, tài khoản
của khách hàng sẽ được tự động chuyển thành tài khoản trải nghiệm thử cùng các quyền lợi
tương ứng được quy định tại Khoản 2.5 Điều này. Toàn bộ điểm tích lũy của khách hàng
trước khi hết hạn tiếp tục được duy trì và được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho
Khách hàng (nếu đủ điều kiện quy đổi).
Chính sách trải nghiệm thử
a. Khách hàng có thể trải nghiệm thử Gói chính sách iWealth Pro cơ bản;
b. Quyền lợi và ưu đãi Khách hàng đăng ký chính sách trải nghiệm thử
i. Được áp dụng mức phí giao dịch 0.075% tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao
dịch.
ii. Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): 9.9%/năm.
c. Điểm tích lũy của Khách hàng khi dùng trải nghiệm thử có giá trị quy đổi thành tiền hoặc quà
tương ứng tương tự như KH đã sử dụng sản phẩm iWealthPro chính thức.
d. Thời hạn trải nghiệm thử là 12 tháng. Thời hạn trải nghiệm thử có thể thay đổi theo quy định
của TCBS từng thời kỳ và được TCBS thông báo tới Khách hàng thông qua trang thông tin
điện tử của công ty và/hoặc email hoặc các phương thức khác
e. Khách hàng chỉ được trải nghiệm thử duy nhất 1 lần/ tài khoản

Điều 3: Gói chính sách iShare
3.1.

3.2.

Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro với Gói chính sách iShare (Gói
chính sách iShare) là gói chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn
nâng cao iWealth Pro theo cơ chế giới thiệu Khách hàng. Đối tượng được hưởng ưu đãi của Gói
chính sách iShare bao gồm:
a. Người giới thiệu: là Khách hàng đã đăng ký sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản
(đăng ký sử dụng chính thức hoặc đăng ký trải nghiệm thử) đồng thời giới thiệu Khách hàng
khác sử dụng Gói chính sách iShare;
b. Người được giới thiệu: sử dụng Gói chính sách iShare.
Người giới thiệu Khách hàng sử dụng sản phẩm Gói chính sách iShare và người được giới thiệu
sẽ được hưởng các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCBS, cụ thể như sau:
3
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Sản phẩm dịch vụ
được hưởng ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Người hưởng ưu
đãi

Giao dịch cổ phiếu,
chứng chỉ quỹ
niêm yết

Điểm thưởng theo giá trị giao dịch trên tài khoản Người giới thiệu
chứng khoán của người được giới thiệu:
- Giá trị giao dịch 1 tỷ đồng sẽ được tặng 750
điểm thưởng;
- Giao dịch với các giá trị khác được quy đổi
tương đương theo tỷ lệ.
Vay ký quỹ (Margin) Hưởng lãi suất ưu đãi khi vay ký quỹ (margin): Người được
9.9%/năm
giới thiệu

Lưu ý:

3.3.
3.4.

3.5.

a. Điểm thưởng cho người giới thiệu được hệ thống TCBS tự động tính toán theo tháng;
b. Ưu đãi về lãi suất chỉ áp dụng cho những Khách hàng giao dịch ký quỹ đảm bảo các điều
kiện tại “Chính sách về giao dịch ký quỹ chứng khoán” (được công bố trên website của
TCBS) và thuộc đối tượng áp dụng lãi suất phổ thông (được quy định trong chính sách Quản
trị rủi ro nội bộ của TCBS từng thời kỳ).
TCBS không thực hiện thu phí đối với với Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm tư vấn nâng cao
iWealth Pro với Gói chính sách iShare.
Đăng ký dừng sử dụng sản phẩm:
a. Trong mọi trường hợp, người được giới thiệu có quyền dừng sử dụng Gói chính sách iShare,
khi đó, toàn bộ quyền lợi và ưu đãi của Gói chính sách iShare dành cho người giới thiệu và
người được giới thiệu sẽ được hủy bỏ. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm người
được giới thiệu dừng sử dụng sản phẩm sẽ vẫn được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng
cho người giới thiệu (nếu đủ điều kiện để quy đổi)..
b. Trường hợp người giới thiệu dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản theo nội dung
quy định tại Khoản 2.3 Điều 2 hoặc hết thời hạn sử dụng trải nghiệm, các quyền lợi và ưu đãi
đối của Gói chính sách iShare dành cho người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ được
hủy bỏ. Các điểm thưởng đã tích lũy trước thời điểm người giới thiệu dừng sử dụng hoặc hết
hạn dùng thử vẫn được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng cho người giới thiệu (nếu đủ
điều kiện để quy đổi).
Thời hạn sử dụng:
a. Đối với người giới thiệu:
- Trường hợp người giới thiệu sử dụng chính thức Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, thời
hạn sử dụng tuân theo quy định tại Khoản 2.4 Điều 2;
- Trường hợp người giới thiệu trải nghiệm thử Gói chính sách iWealth Pro cơ bản, thời hạn
sử dụng tuân theo quy định tại Mục d Khoản 2.5 Điều 2.
b. Đối với người được giới thiệu: thời hạn sử dụng Gói chính sách iShare sẽ chấm dứt ngay khi
người giới thiệu dừng sử dụng Gói chính sách iWealth Pro cơ bản (chính thức hoặc trải
nghiệm thử).

Điều 4: Quản lý điểm thưởng
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Điểm thưởng của Khách hàng được hệ thống TCBS tính toán và hiển thị cho Khách hàng qua hệ
thống giao dịch trực tuyến của TCBS và/hoặc email;
Điểm thưởng của Khách hàng được quy đổi thành tiền mặt hoặc quà. Hình thức quy đổi và giá trị
quy đổi điểm sẽ được TCBS thông báo từng thời kỳ;
Điểm tối thiểu để Khách hàng có thể quy đổi thành tiền mặt hoặc quà là 1000 điểm;
Định kỳ hàng tháng TCBS sẽ quy đổi điểm cho Khách hàng, thời hạn quy đổi điểm sẽ do TCBS
thông báo từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản chung
5.1.

5.2.

Trong trường hợp sản phẩm có mâu thuẫn với bất kỳ quy định, luật lệ hay chỉ thị của bất kỳ cơ
quan nhà nước nào, TCBS sẽ có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi sản phẩm để phù hợp
với quy định của pháp luật.
Bất cứ khoản thuế hay các nghĩa vụ khác hoặc các khoản phí, lệ phí phải trả cho chính phủ hay tổ
chức nào khác có thể phát sinh từ chương trình sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.
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5.3.

5.4.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, TCBS sẽ cố gắng giải quyết các
tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho Khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết
tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều kiện và điều khoản của chương trình sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

Điều 6: Điều khoản miễn trừ
Gói sản phẩm tư vấn nâng cao iWealth Pro của TCBS đưa ra chỉ nhằm mục đích cung cấp thông
tin các cơ hội đầu tư trên thị trường cho Khách hàng và không chứa bất kỳ yếu tố nào mang tính
chất mời chào, tư vấn mua/bán, hứa hẹn lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào
trái pháp luật đối với bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong những thông tin này. Quyết định
đầu tư kinh doanh hay các giao dịch khác về chứng khoán của Khách hàng cần dựa vào những tư
vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cụ thể của Khách hàng.
TCBS và bất kỳ bên nào có liên quan đều được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ vấn
đề nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc tham khảo, sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội
dung tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào và vào bất cứ thời điểm nào.
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