
 

THÔNG BÁO 

(V/v Cập nhật chính sách và biểu phí dịch vụ sản phẩm MD24 – Gói cổ phiếu) 

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Công ty cổ phần Digi Invest (Digi Invest) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số thay đổi 

về chính sách và biểu phí dịch vụ dành cho Sản phẩm MD24 – Sản phẩm Đầu tư tài chính “Gói cổ 

phiếu” trên App MBBank áp dụng từ ngày 08/3/2023 như sau (*): 

STT Tiêu chí Chính sách 

1 Phí giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Theo biểu phí hiện hành của MBS ban hành và công bố từng thời kỳ 

2 Phí tư 

vấn 

thông tin 

Áp dụng chính sách thu phí tư vấn thông tin theo bậc thang khi Lợi nhuận thực tế 

của Gói đầu tư vượt Mức lợi nhuận kỳ vọng 

Mức lợi nhuận kỳ vọng là 10%/ năm, tỷ lệ phí bậc thang theo Lợi nhuận đầu tư 

thực tế quy năm (x) theo bảng: 

 

Bậc phí Lợi nhuận đầu tư (%năm) Phí tư vấn thông tin 

Bậc 1 x ≤ 10% 0% 

Bậc 2 x > 10% 20% 

Trong đó: x là % lợi nhuận quy năm của Khách hàng tại thời điểm gói đầu tư tất 

toán. 

• Thời gian KH tham gia đầu tư: Min[(ngày tất toán danh mục - ngày khách 

hàng mua gói +1),365] 

• Lãi suất tại thời điểm bán gói = (NAV cuối kỳ - NAV đầu kỳ) / NAV đầu 

kỳ 

+ NAV đầu kỳ: Tổng giá trị Gói ban đầu (cổ phiếu + tiền) 

+ NAV cuối kỳ: Tổng giá trị lúc tất toán Gói sau trừ phí thuế cuối ngày + 

giá trị cổ phiếu lô lẻ + giá trị cổ tức bằng cổ phiếu chờ về + giá trị cổ tức 

bằng tiền chờ về (Trong đó: Cổ phiếu lô lẻ, cổ tức bằng cổ phiếu chờ về 

tính giá cuối ngày) 



• Giá trị bậc thang quy đổi  = giá trị bậc thang * Thời gian KH tham gia 

đầu tư / 365 

• Tỷ lệ % thu phí: Là tỷ lệ phí theo bậc thang theo biểu phí 

• Trường hợp 1: Lãi suất tại thời điểm bán gói ≥ Giá trị max quy đổi của 

bậc thang i 

Fi = (Giá trị max quy đổi bậc i - giá trị min quy đổi bậc i) x NAV đầu 

kỳ x tỉ lệ phí bậc i 

• Trường hợp 2:  Lãi suất tại thời điểm bán gói < Giá trị max quy năm của 

bậc thang i 

Fi = (Lãi suất tại thời điểm bán gói - giá trị min quy năm bậc i) x NAV 

đầu kỳ x tỉ lệ phí bậc i 

• Lưu ý: Nếu Lãi suất tại thời điểm bán gói ≤ 0 hoặc kết quả tính Fi < 0 thì 

Fi =0 

Ví dụ:  

Giá trị Gói đầu tư ban đầu: 10,000,000 VNĐ. Giá trị Gói đầu tư khi tất toán: 

10,500,000 VNĐ. Thời gian khách hàng nắm giữ Gói đầu tư là 60 ngày. Phí tư 

vấn thông tin được tính như sau: 

Lãi suất tại thời điểm bán gói = (10,500,000 – 10,000,000)/ 10,000,000 = 5.0%. 

Hiệu quả đầu tư thực tế quy năm của Khách hàng = 5.0%*365/60 = 30.4167% 

Giá trị bậc thang quy đổi: 10%*60/ 365 = 1.6438% 

Bậc phí 

(%/năm) 
Bậc phí 

quy đổi  

% Phí 

tư vấn 

thông tin 

Cách tính phí tư vấn thông 

tin 

Phí 

tư vấn 

thông tin 

Bậc 1 ≤1.6438% 0% 1.6438% * 10,000,000 * 0%      0    

Bậc 2 
>1.6438% 20% 

(5.0% - 1.6438%) 

*10,000,000 * 20% 
67,124  

Tổng   67,124 

Phí tư vấn thông tin là 67,124 VNĐ. 

3 
Phí ủy 

thác 

Miễn Phí. 

Theo biểu phí hiện hành của MBS ban hành và công bố từng thời kỳ. 

4 

Khách 

hàng 

dừng 

tham gia 

gói 

Khách hàng được chủ động dừng tham gia gói đầu tư bằng cách tất toán gói trước 

hạn bất cứ thời điểm nào sau khi mua gói. 

 

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline Chăm sóc khách hàng 1900636725 

(1.000đ/phút) hoặc gửi email tới địa chỉ: cskh@digiinvest.vn 

Digi Invest trân trọng thông báo và cảm ơn Quý khách đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi! 


