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Nhân kỷ niệm ngày thành lập Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng KhoánVietcombank
(VCBF) (12/2005 – 12/2019) và để tri ân Quý Nhà đầu tư, VCBF triển khai chương trình “TRI ÂN VÀNG
MỪNG NGÀY THÀNH LẬP” như sau:

Ưu đãi:
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- Miễn Giá dịch vụ phát hành (Phí mua) cho các khoản đầu tư theo Chương
Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) vào các Quỹ mở của VCBF.
- Miễn phí chuyển tiền đầu tư SIP từ tài khoản tại ngân hàng Vietcombank.
(Dành cho các khách hàng ưu tiên của ngân hàng Vietcombank và chỉ áp dụng đối với sản phẩm tiền
gửi có liên kết đầu tư với Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ).

Đối tượng tham gia:
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Quý Nhà đầu tư hiện tại và Quý Nhà đầu tư mới có tham gia đầu tư Chương
Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) của VCBF trong thời gian diễn ra chương trình.

Thời gian chương trình:
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Từ 01/12/2019 đến 30/04/2020 (áp dụng cho các kỳ giao dịch SIP của tháng
12/2019 và tháng 1, 2, 3, 4/2020)

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA SIP
SIP là một chương trình đầu tư tích lũy giúp Quý Nhà đầu tư có thể đầu tư vào các
Quỹ mở của VCBF với một khoản tiền cố định một cách thường xuyên, định kỳ mỗi
tháng.
Với SIP, Quý Nhà đầu tư không phải lo lắng về sự biến động ngắn hạn của thị trường
chứng khoán mà có thể tận dụng được tiềm năng tăng trưởng cao của thị trường
trong dài hạn.
SIP giúp chúng ta đầu tư một cách kỷ luật để đạt các mục tiêu tài chính trong cuộc
sống một cách hiệu quả.
Thời gian đầu tư càng dài, Quý Nhà đầu tư càng tích lũy được nhiều tiền nhờ sức
mạnh của lãi kép.
SIP là cách đầu tư thuận tiện, dễ dàng vì SIP có thể được thực hiện hoàn toàn tự
động thông qua dịch vụ hỗ trợ của các ngân hàng.

