
STT Mức đầu tư của Nhà đầu tư mới Quà tặng dành cho người giới thiệu
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Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng

Trên 200 triệu đồng

05 Phiếu siêu thị 100.000 đồng

08 Phiếu siêu thị 100.000 đồng

1 5  Phiếu siêu thị 100.000 đồng

THÊM NHÀ ĐẦU TƯ
THÊM NGAY QUÀ TẶNG

Quý Nhà đầu tư hiện tại của các quỹ mở VCBF khi giới thiệu bạn bè và người thân 
trở thành Nhà đầu tư mới của các quỹ mở VCBF sẽ nhận được quà tặng và cơ hội 
trúng giải đặc biệt.  

Mô tả chương trình1

2 Quà tặng và rút thăm may mắn

 Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 31/08/2018
3 Thời gian áp dụng chương trình:

01 Giải Đặc Biệt: Chuyến nghỉ dưỡng 3N2Đ dành 
cho 2 người tại khách sạn 5 sao Vinpearl Phú Quốc bao 
gồm vé máy bay, ăn uống.  

Mỗi 50 triệu đồng đầu tư của Nhà đầu tư mới, người giới thiệu 
sẽ được nhận 01 phiếu rút thăm may mắn cho giải đặc biệt sau: 



Bước 1: Quý Nhà đầu tư sẽ giới thiệu quỹ mở VCBF tới bạn bè và người thân.

Bước 2: Quý Nhà đầu tư gửi thông tin của bạn bè hoặc người thân cho VCBF bao 
gồm Họ tên, địa chỉ email, số di động tới email: info@vcbf.com. Trong email Quý 
Nhà đầu tư cũng vui lòng nêu rõ Họ tên và số di động của Quý Nhà đầu tư để 
VCBF tiện liên lạc.

Bước 3: VCBF gửi email tới Quý Nhà đầu tư xác nhận đã nhận được thông tin 
giới thiệu.

Bước 4: Chuyên viên của VCBF sẽ gọi cho người được giới thiệu để tư vấn chi tiết 
về các quỹ mở của VCBF.

Bước 5: Sau khi người được giới thiệu tiến hành đầu tư vào quỹ mở VCBF thành 
công, VCBF sẽ gửi email xác nhận đến Quý Nhà đầu tư. 

Xin lưu ý: Email bước 3 chỉ nhằm xác nhận VCBF đã nhận thông tin giới thiệu của 
Quý Nhà đầu tư. Việc công bố kết quả của chương trình được tiến hành sau ngày 
15/09/2018 sau khi VCBF kiểm tra các điều kiện chương trình như nêu tại Mục 5.

 Chương trình chỉ áp dụng cho các Quý Nhà đầu tư nhận được email này.
 Chương trình không áp dụng cho các nhân viên của VCBF và các đại lý   
 phân phối.
 Nhà đầu tư mới là nhà đầu tư chưa từng đầu tư vào các quỹ mở VCBF,   
 cần mở tài khoản quỹ mở tại VCBF và chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn   
 của VCBF trong thời gian áp dụng chương trình.
 Nhà đầu tư mới không bán Chứng chỉ quỹ trước ngày VCBF công bố kết quả   
 chương trình.
 Nhà đầu tư mới có thể đầu tư nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình và   
 các khoản đầu tư sẽ được cộng dồn để tính quà tặng và số phiếu rút thăm cho 
 người giới thiệu. 
 Nếu có trường hợp giới thiệu trùng lắp thì Quý Nhà đầu tư gửi thông tin của nhà   
 đầu tư mới đến VCBF đầu tiên sẽ nhận được quà tặng.
 Quý Nhà đầu tư cần đảm bảo bạn bè và người thân đồng ý cho Quý Nhà đầu   
 tư cung cấp thông tin của họ cho VCBF.
 Thời gian rút thăm trúng giải đặc biệt dự kiến là ngày 10/09/2018.
 Thời gian VCBF gửi quà tặng dự kiến sẽ từ ngày 15/09/2018 đến ngày 31/09/2018.
 Quà tặng sẽ không được chuyển thành tiền mặt.
 Quyết định của VCBF là quyết định cuối cùng trong trường hợp có tranh chấp,   
 khiếu nại.

Cách thức tham gia chương trình:4

Điều kiện chương trình:5


