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THỂ LỆ CUỘC THI iWIN – CHỨNG SĨ TRANH TÀI 

1. Tên cuộc thi: iWin – Chứng sĩ tranh tài 
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong 6 tháng từ 18/11/2019 đến 30/04/2020 
3. Phạm vi: Trên toàn quốc 
4. Đối tượng tham gia:  

• Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng 
bị cấm tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán hoặc bị cấm tham gia góp vốn, mua cổ phần 
của doanh nghiệp Việt Nam. 

• Nhân viên của SSI không được tham dự cuộc thi 
5. Hình thức tham gia 

Người chơi đăng ký tạo tài khoản và tham gia cuộc thi qua các nền tảng giao diện iWin mà SSI cung 
cấp:  

• Web 

• App (Androi, IOS) 
6. Phương thức xác định người đoạt giải dựa trên: 

• Tăng trưởng lợi nhuận của người chơi khi kết thúc kỳ xét giải trên thị trường cơ sở,   

• Tăng trưởng lợi nhuận của người chơi khi kết thúc kỳ xét giải trên thị trường phái sinh,  

• Tăng trưởng lợi nhuận người chơi khi kết thúc kỳ xét giải trên thị trường cơ sở và phái sinh 
7. Cơ cấu giải thưởng:  

Tổng cơ cấu giải thưởng dự tính: 1 tỷ (bao gồm tiền mặt và hiện vật) 
Cơ cấu giải thưởng: 

Hạng 
mục giải 
thưởng 

Tên giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 
Tổng 

số giải 
thưởng 

Cơ sở 
Chứng sĩ 

cơ sở 

Giải thưởng bảng xếp hạng hàng tháng: 
• Hạng 1 - Giải vô địch tháng: 10.000.000 đồng giành 

cho thí sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 2 - Giải nhất: 5.000.000 đồng giành cho thí 

sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 3 - Giải nhì: 3.000.000 đồng giành cho thí sinh 

đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 4 - Giải ba: 1.000.000 đồng giành cho thí sinh 

đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  

24 

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc: 
• Hạng 1 - Giải Đặc biệt vô địch: 250.000.000 đồng  
• Hạng 2 - Giải nhất: 50.000.000 đồng 
• Hạng 3- Giải nhì: 30.000.000 đồng 
• Hạng 4- Giải ba: 10.000.000 đồng 
• Hạng 5 đến hạng 54: phần thưởng hiện vật 

54 

Phái sinh 
Chứng sĩ 
phái sinh 

Giải thưởng bảng xếp hạng hàng tháng: 
• Hạng 1 - Giải vô địch tháng: 10.000.000 đồng giành 

cho thí sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 2 - Giải nhất: 5.000.000 đồng giành cho thí 

sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 3 - Giải nhì: 3.000.000 đồng giành cho thí sinh 

đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng  
• Hạng 4 - Giải ba: 1.000.000 đồng giành cho thí sinh 

đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng 

24 

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc: 
• Hạng 1 - Giải Đặc biệt vô địch: 250.000.000 đồng  
• Hạng 2 - Giải nhất: 50.000.000 đồng 
• Hạng 3- Giải nhì: 30.000.000 đồng 
• Hạng 4- Giải ba: 10.000.000 đồng 
• Hạng 5 đến hạng 54: phần thưởng hiện vật 

54 

Cơ sở và 
Phái sinh 

Chứng sĩ 
toàn năng 

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc: 
• Hạng 1- Giải toàn năng: 20.000.000 đồng 
• Hạng 2 - Giải nhất: 15.000.000 đồng 
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• Hạng 3- Giải nhì: 7.000.000 đồng 
• Hạng 4- Giải ba: 1.000.000 đồng 

Tổng cộng 1.000.000.000 đồng 160 

 
8. Cách thức tham dự và nội dung chi tiết cuộc thi tài 

• Các thức tham dự: 
- Người chơi đăng ký mở tài khoản và tham gia cuộc đua tài trên ứng dụng iWin (theo hướng 

dẫn tại đây)  
- Người chơi chuyển đổi tài khoản tham gia cuộc thi theo yêu cầu của BTC: 

▪ Thi đấu cơ sở: mỗi người chơi sẽ có 1 Tài khoản 
▪ Thi đấu phái sinh: mỗi người chơi sẽ có tối đa 6 Tài khoản tương ứng 6 tháng thi 

đấu. Mỗi tháng một cuộc thi tài được mở ra. Người chơi cần ấn tham gia vòng thi 
tiếp theo ngay sau khi vòng thi trước kết thúc để tiếp tục cuộc đua tài. 

- Mỗi vòng thi, BTC sẽ có quy định về thời gian giao dịch, vốn ban đầu và các mã sản phẩm 
giao dịch. Thí sinh sử dụng số vốn được cung cấp để thực hiện đặt lệnh mua bán theo 
quyết định của bản thân. 

Lưu ý: vốn đầu tư mà người chơi được cấp trong quá trình tham gia thi đấu chỉ có giá trị trên hệ 
thống giao dịch giả lập iWin và không có giá trị quy đổi thành tiền hay hiện vật. 

• Các cuộc thi diễn ra trong quá trình thi đấu: 
- Cuộc thi đấu chứng khoán cơ sở 
- Cuộc thi đấu chứng khoán Phái sinh 
8.1. Cuộc thi đấu chứng khoán cơ sở 
- Thi đấu chứng khoán cơ sở: Thời gian giao dịch, thi đấu sẽ diễn ra xuyên suốt từ 

18/11/2019 đến 30/04/2020 (6 tháng) trên một tài khoản duy nhất. 
- Sản phẩm thi đấu: Các mã chứng khoán cơ sở sàn HSX, HNX. Danh mục các mã Chứng 

khoán được phép giao dịch được chọn trên tiêu chí thanh khoản và vốn hóa thị trường. 
Người chơi vui lòng xem danh sách trên trang công bố thông tin của cuộc thi. 

- Số vốn ban đầu: 500.000.000 đồng 
- Lịch xét hạng bảng xếp hạng lợi nhuận hàng tháng:  

▪ Tháng 1: Cơ sở tranh tài vòng 1, từ 18/11/2019 đến 30/11/2019.  
▪ Tháng 2: Cơ sở tranh tài vòng 2, từ 1/12/2019 đến 31/12/2019.  
▪ Tháng 3: Cơ sở tranh tài vòng 3, từ 1/1/2020 đến 31/01/2020.  
▪ Tháng 4: Cơ sở tranh tài vòng 4, từ 1/2/2020 đến 29/02/2020. 
▪ Tháng 5: Cơ sở tranh tài vòng 5, từ 1/3/2020 đến 31/3/2020.  
▪ Tháng 6: Cơ sở tranh tài vòng 6, từ 1/4/2020 đến 30/4/2020.  

8.2. Cuộc thi đấu chứng khoán Phái sinh 
- Thi đấu chứng khoán Phái sinh sẽ chia ra làm nhiều vòng thi đấu trong suốt thời kỳ diễn ra 

chương trình.  
- Dự kiến sản phẩm có 6 vòng (mỗi 1 vòng được coi là 1 tháng) tương ứng 6 tài khoản thi 

đấu: 
▪ Vòng 1: Phái sinh tranh tài vòng 1, diễn ra từ 18/11/2019 đến 30/11/2019. Mỗi Tài 

khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại) 

▪ Vòng 2: Phái sinh tranh tài vòng 2, diễn ra từ 01/12/2019 đến 31/12/2019. Mỗi Tài 
khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại) 

▪ Vòng 3: Phái sinh tranh tài vòng 3, diễn ra từ 01/1/2020 đến 31/01/2020. Mỗi Tài 
khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại)  

▪ Vòng 4: Phái sinh tranh tài vòng 4, diễn ra từ 01/2/2020 đến 29/02/2020. Mỗi Tài 
khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại) 

▪ Vòng 5: Phái sinh tranh tài vòng 5, diễn ra từ 01/3/2020 đến 31/3/2020. Mỗi Tài 
khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại) 

▪ Vòng 6: Phái sinh tranh tài vòng 6, diễn ra từ 01/4/2020 đến 30/4/2020. Mỗi Tài 
khoản sẽ được cấp số tiền ban đầu 300 triệu, sản phẩm giao dịch là mã HĐ tương 
lai chỉ số 1M (mã Hợp đồng tương lai tháng hiện tại) 

9. Cách thức xác định kết quả bảng xếp hạng 
9.1.  Bảng xếp hạng “Chứng sĩ cơ sở” (Hạng mục cơ sở) 

• Cách thức xác định: dựa trên % tăng trưởng Tổng lợi nhuận trên tài khoản cơ sở thi đấu của nhà 
đầu tư đã thực hiện trong kỳ xét giải thưởng  
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% tăng trưởng Tổng lợi nhuận = (Giá trị Tổng tài sản thực cuối kỳ - Giá trị Tổng tài sản thực đầu 
kỳ)/ Giá trị Tổng tài sản thực đầu kỳ * 100% 
Đầu kỳ: Ngày đầu tiên của kỳ xét giải 
Cuối kỳ: Ngày cuối cùng của kỳ xét giải 

• Người chơi phải có ít nhất 1 giao dịch khớp lệnh hợp lệ 

• Giải thưởng sẽ được trao cho các nhà đầu tư có hiệu quả giao dịch cao nhất theo thứ tự từ trên 
xuống. 

• Trường hợp nhà đầu tư có hiệu quả % Tổng lợi nhuận bằng nhau sẽ đồng chia giải thưởng. Cách 
xác định giá trị giải thưởng mỗi Người chơi nhận được như sau: 
Giải thưởng = Giá trị giải thưởng/số người đồng kết quả 

• Lưu ý:  
- Bảng xếp hạng sẽ được căn cứ trên tài khoản thi đấu mà Ban tổ chức lập ra, người chơi lưu ý 

chuyển đổi đúng tài khoản tham gia thi đấu. 
- Chúng tôi khuyến nghị người chơi hạn chế nắm giữ loại cổ phiếu sau qua ngày chốt nhằm tránh 

rủi ro giảm tài sản của người chơi: 
+ Tất cả cổ phiếu khi diễn ra sự kiện quyền sẽ được điều chỉnh giá đúng theo thị trường thật. Tuy 
nhiên, hiện tại hệ thống giả lập chưa có cơ chế thực hiện phân bổ cổ tức, cổ phiếu quyền, thực 
hiện quyền cho người chơi.  
+ Đối với các cổ phiếu hủy niêm yết: Giá trị tài sản của mã chứng khoán sẽ bằng 0 
+ Đối với các cổ phiếu hủy niêm yết để chuyển sàn: giá trị tài sản của mã chứng khoán sẽ bằng 
0, sau khi cổ phiếu niêm yết sang sàn mới người chơi không thể đặt lệnh bán lượng cổ phiếu đã 
hủy niêm yết này. 

9.2. Bảng xếp hạng “Chứng sĩ phái sinh” (Hạng mục phái sinh) 

• Cách thức xác định trong chặng đua tháng: dựa trên % tăng trưởng Tổng lợi nhuận trên tài khoản 
phái sinh thi đấu của nhà đầu tư đã thực hiện trong kỳ xét giải thưởng  

• % tăng trưởng Tổng lợi nhuận = (Giá trị Tổng tài sản thực cuối kỳ - Giá trị Tổng tài sản thực đầu 
kỳ)/ Giá trị Tổng tài sản thực đầu kỳ * 100% 
Đầu kỳ: Ngày đầu tiên của kỳ xét giải 
Cuối kỳ: Ngày cuối cùng của kỳ xét giải 

• Lưu ý:  
- Bảng xếp hạng sẽ được căn cứ trên tài khoản thi đấu mà Ban tổ chức lập ra, người chơi lưu ý 

chuyển đổi đúng tài khoản tham gia thi đấu. 
- Các vị thế chưa đóng trong ngày sẽ có phí quản lý vị thế. Cuối ngày hệ thống sẽ trừ phí quản lý 

vị thế qua đêm của ngày hôm đó, nếu ngày liền kề tiếp theo là ngày nghỉ/lễ, hệ thống sẽ ghi nhận 
tính phí quản lý vị thế của những ngày nghỉ/lễ này. 

- Giá trị tài sản thực cuối kỳ sẽ chốt vào cuối ngày giao dịch cuối cùng (sau khi hệ thống ghi nhận 
tính phí quản lý vị thế của Tài khoản) 

• Chỉ tiêu xét giải đối với giải thưởng chung cuộc: người chơi cần tham gia tối thiểu 05 vòng thi và 
có ít nhất 1 giao dịch khớp lệnh hợp lệ trong mỗi vòng (trên tổng số 06 vòng) thi phái sinh, tương 
ứng, nếu tài khoản có xếp hạng lợi nhuận cao, nhưng không có bất kỳ giao dịch nào trong 2 vòng 
thi đấu trở lên thì tài khoản đó không được xét nhận giải chung cuộc 

• Cách thức xác định trong chặng đua chung cuộc:  
% tăng trưởng Tổng lợi nhuận = (∑Giá trị Tổng tài sản thực cuối kỳ của tất cả các vòng - ∑Giá trị 
Tổng tài sản thực đầu kỳ)/ ∑Giá trị Tổng tài sản thực đầu kỳ *100% 

• Giải thưởng sẽ được trao cho các nhà đầu tư có hiệu quả giao dịch cao nhất theo thứ tự từ trên 
xuống. 

• Trường hợp nhà đầu tư có hiệu quả % Tổng lợi nhuận bằng nhau sẽ đồng chia giải thưởng. Cách 
xác định giá trị giải thưởng mỗi Người chơi nhận được như sau: 
Giải thưởng = Giá trị giải thưởng/số người đồng kết quả 

9.3. Bảng xếp hạng “Chứng sĩ toàn năng” (Hạng mục cơ sở và phái sinh) 

• Cách thức xác định: dựa trên % tăng trưởng Tổng lợi nhuận trên tài khoản cơ sở và phái sinh thi 
đấu của nhà đầu tư đã thực hiện trong kỳ xét giải thưởng  
% tăng trưởng Tổng lợi nhuận = (% tăng trưởng Tổng tài sản thực trong hạng mục cơ sở + % tăng 
trưởng Tổng tài sản thực trong hạng mục chung cuộc phái sinh)/2 

• Người chơi cần tham gia tối thiểu 05 vòng thi và có ít nhất 1 giao dịch khớp lệnh hợp lệ trong mỗi 
vòng (trên tổng số 06 vòng) thi phái sinh. 

• Giải thưởng sẽ được trao cho các nhà đầu tư có hiệu quả giao dịch cao nhất theo thứ tự từ trên 
xuống. 

• Trường hợp nhà đầu tư có hiệu quả % Tổng lợi nhuận bằng nhau sẽ đồng chia giải thưởng. Cách 
xác định giá trị giải thưởng mỗi Người chơi nhận được như sau: 
Giải thưởng = Giá trị giải thưởng/số người đồng kết quả 

10. Nguyên tắc và cách thức trao giải 
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• Bảng xếp hạng sẽ được SSI công bố trên các trang công bố thông tin của Cuộc thi đấu sau khi 
cuộc thi đấu kết thúc. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố thông tin, mọi tranh chấp, khiếu nại 
sẽ được SSI giải đáp trong thời gian này. Quyết định của SSI sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu 
lực. 

• Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố Bảng xếp hạng, SSI sẽ thông báo và liên hệ trực tiếp tới 
người chơi theo thông tin người chơi đã đăng ký trước và tiến hành xác nhận thông tin. Đồng thời, 
người trúng giải cung cấp các thông tin liên quan để nhận giải xác nhận đồng ý nhận giải thưởng 
với SSI. 

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Bảng xếp hạng, SSI tổ chức trao giải thưởng đối với các 
giải thưởng bằng tiền và gói dịch vụ. 

• Nếu người chơi không xác nhận thông tin hoặc không làm thủ tục nhận giải thưởng trong thời gian 
nhận giải thưởng theo quy định thì giải thưởng sẽ được trao cho danh sách người chơi trúng giải 
liền kề do SSI lựa chọn từ danh sách người tham gia cuộc thi có kết quả thi được xác nhận theo 
đúng thể lệ chương trình. 

• Người chơi trúng giải phải khai báo thông tin để Ban tổ chức xác thực thông tin đã đăng ký và cung 
cấp chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân để xác nhận trúng giải. Trong 
trường hợp nhận giải thưởng thay, người nhận thay phải có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ trên cùng 
giấy ủy quyền (có công chứng hoặc chứng thực) từ người trúng thưởng. 

• Giải thưởng không được phép chuyển nhượng. 

• Người chơi trúng giải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước (nếu có). 
Người chơi trúng giải từ chối nộp thuế sẽ không nhận được giải thưởng. Thuế được nộp bằng tiền 
mặt và do SSI thu hộ và kê khai nộp cho cơ quan thuế. 

• Cách thức trao giải: 
- Đối với giải thưởng tiền mặt: SSI tiến hành trao giải cho người trúng giải bằng hình thức 

chuyển khoản vào tài khoản giao dịch chứng khoán của người trúng giải mở tại SSI  
- Đối với giải Đặc biệt vô địch cuộc thi cơ sở và giải Đặc biệt cuộc thi phái sinh: 80% giá trị 

giải thưởng của Khách hàng được giữ tại tài khoản giao dịch chứng khoán đến khi khách 
hàng đạt giá trị giao dịch 2 tỷ trên tài khoản giữ tiền thưởng trong thời gian tối thiểu là 3 
tháng. 

- Đối với giải thưởng hiện vật: SSI sẽ chuyển đến địa chỉ người chơi cung cấp 
- Các giải thưởng bằng hiện vật sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.  

11. Quy định chung 

• Mỗi một người chơi chỉ được sử dụng 1 tài khoản tham gia thi đấu (căn cứ trên tính duy nhất số 
điện thoại và chứng minh thư) 

• Người chơi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác mọi thông tin cá nhân đã cung cấp, đây sẽ là 
căn cứ để xác thực trao giải thưởng sau này, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong trường 
hợp không thể liên lạc được với thí sinh do có sự thay đổi cũng như tính chính xác của các thông 
tin do thí sinh cung cấp.  

• Người chơi chấp thuận và công nhận nguyên tắc giao dịch trên hệ thống giao dịch giả lập iWin. 

• Người chơi đồng ý với các điều khoản Miễn trừ trách nhiệm được quy định trên hệ thống cũng như 
các điều khoản và quy định khác. 

• Người chơi tham gia chương trình có trách nhiệm chịu chi phí đi lại, ăn ở khi tham gia lễ nhận 
thưởng (nếu có).  

• Bằng việc tham gia cuộc thi, người đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung trong bản Thể lệ 
cuộc thi này và/hoặc các quy định khác phát sinh trong quá trình tham gia được SSI đưa ra.  

• SSI cung cấp cho người chơi thông tin tài khoản để giao dịch trên hệ thống giao dịch giả lập, người 
chơi tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định khi sử dụng hệ thống, các quy định này sẽ 
được công bố và có thể thay đổi trong từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước  

• SSI có quyền hạn chế hoặc dừng quyền tham gia chương trình, hủy toàn bộ kết quả giao dịch của 
người chơi nếu đánh giá người chơi vi phạm các quy định về thể lệ cuộc thi hoặc các quy định về 
sử dụng hệ thống hoặc có dấu hiệu đầu tư không minh bạch hoặc tên người chơi không phù hợp 
với thuần phong mỹ tục.  

• SSI có quyền sử dụng tên, hình ảnh của các Người chơi trúng giải cho hoạt động truyền thông, 
quảng cáo… mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. 

• SSI có quyền xác định tính hợp lệ của bất kỳ cá nhân nào tham gia cuộc thi. 

• Nghiêm cấm các hành vi gian lận trong thi đấu, nếu SSI phát hiện bất cứ người chơi nào có hành 
vi gian lận, SSI sẽ tiến hành chấm dứt tư cách thi đấu của tài khoản đó. 

• Trong trường hợp có thay đổi về Danh mục chứng khoán của chương trình, SSI sẽ công bố trước 
tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày áp dụng chính thức những thay đổi. Việc thay đổi Danh mục 
chứng khoán của cuộc thi sẽ được SSI đăng tải trên các trang công bố thông tin của Cuộc thi đấu. 
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• SSI giải quyết những khiếu nại từ phía người chơi trên cơ sở những quy định của chương trình 
này và thương lượng hòa giải, trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành thì quyết định 
của SSI sẽ là quyết định cuối cùng. 

• SSI có quyền thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ chương trình, thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một 
phần hoặc toàn bộ nội dung của thể lệ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình mà không cần 
thông báo trước. 

12. Thông tin liên hệ, hỗ trợ 

• Trang công bố thông tin chính thức Website SSI: ssi.com.vn 

• Hotline 1900545471 hoặc (028)39141678 - nhấn 19  

• Email hỗ trợ: etsupport@ssi.com.vn 
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