CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“Tăng số dư tài khoản & gửi tiền tiết kiệm trúng ngay 6 viên kim cương 5.4 ly ”
1. Tên Chương trình khuyến mại: “Tăng số dư tài khoản & gửi tiền tiết kiệm trúng
ngay 6 viên kim cương 5.4 ly ”
2.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

3.

- Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy bao gồm: Tiết kiệm thường, Tiết
kiệm lĩnh lãi định kỳ, Tiết kiệm trả lãi trước, Chứng chỉ tiền gửi.
- Các sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên kênh Online/CDM/ATM: Tiết kiệm
thường, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, Tiết kiệm trả lãi trước. Loại tiền gửi VND.
- Tài khoản thanh toán
- Loại tiền gửi: VND.
Thời gian khuyến mại: Từ 18/12/2017 – 10/02/2018 (8 tuần)

4.

Địa bàn (phạm vi)khuyến mại:Trên toàn hệ thống VPBank.

5.

Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay và bấm số trúng thưởng cho Khách hàng cá nhân

6.

Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân Khách hàng thực hiện
các giao dịch gửi mới sổ tiết kiệm (STK) bao gồm tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực
tuyến hoặc khoản thanh toán trong thời gian triển khai Chương trình và đáp ứng đủ điều
kiện như sau :

7.

- KH có sổ tiết kiệm (STK) tại quầy gửi mới từ 100 triệu VND trở lên, kỳ hạn 1 tháng
trở lên.
- KH có sổ tiết kiệm (STK) trực tuyến gửi mới từ 10 triệu VND trở lên, kỳ hạn 6 tháng
trở lên ( áp dụng cho các trường hợp sổ đến hạn tự tái tục )
- Khách hàng tài khoản thanh toán: Khách hàng đăng ký tham gia chương trình duy trì
số dư bình quân từ 10 triệu VND trở lên hoặc có số dư bình quân tăng net từ 10 triệu
trở lên (chỉ áp dụng cho loại tiền VND) trong thời gian khuyến mại
Cơ cấu giải thưởng :

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung
giải thưởng

Giải thưởng cuối kỳ

Kim cương 5,4 ly ( F,
VVS1, 3EX, GIA, SJC)
của công ty vàng bạc đá
quý Sài Gòn – SJC

Giải thưởng tuần

01 chỉ vàng SJC– 99.99

Quà tặng ngay

Ô VPBank gấp 2

Tổng cộng:

Trị giá
giải thưởng
( VNĐ)

Số giải

90,000,000

6

3,600,000

240

93,500

16,000

Thành tiền

540,000,000

864,000,000
1,496,000,000
2,900,000,000

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình: 2.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm
triệu đồng chẵn ).
- Tất cả các giải thưởng có thể quy đổi bằng tiền mặt và giá trị trao thưởng không vượt quá
giá trị giải thưởng đã công bố.
8.

Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyễn mãi
8.1 Quy định quà tặng ngay dành cho Tiết kiệm tại quầy:
a) Đối tượng KH: KH thực hiện các giao dịch gửi mới tiền tiết kiệm tại quầy trong thời
gian triển khai Chương trình và đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương trình nêu tại
Điểm b) Mục 8.1 của Thể lệ này.
b) Điều kiện tham gia Chương trình:
- Khách hàng trực tiếp đến các Chi nhánh của VPBank thực hiện các giao dịch gửi
mới tiền tiết kiệm trong thời gian triển khai Chương trình theo các sản phẩm quy
định tại Mục 2 của Thể lệ này;
- Sổ tiết kiệm của Khách hàng phải thỏa mãn điều kiện về số tiền gửi và kỳ hạn như
sau:
 Số tiền gửi tối thiểu 1 tỷ VND với kỳ hạn từ 1 -5 tháng.
 Số tiền gửi tối thiểu 200 triệu VND với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
- Lưu ý về lãi suất của KH: Để đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất về tiền gửi của
Ngân hàng Nhà nước, với kỳ hạn từ 1 -5 tháng, mức lãi suất tối đa áp dụng với
khách hàng tham gia chương trình phải đảm bảo nguyên tắc sau: Tổng lãi suất trên
STK của KH cộng với % LS quy đổi từ giá trị quà tặng không vượt quá 5.5%. Trong
trường hợp tổng lãi suất cho KH lớn hơn 5.5%, CN thực hiện giảm trừ LS trên STK
của KH phần vượt 5.5%. % LS quy đổi từ giá trị quà tặng được tính theo công thức
sau (%LSQĐ):
%LSQĐ = Giá trị quà tặng/số tiền gửi/kỳ hạn gửi*12
c) Quà tặng dành cho Khách hàng:
- Quà tặng dành cho Khách hàng của chương trình là 1 ô cao cấp VPBank trị giá
93.500 VND.
- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 quà tặng trong 1 ngày và tối đa 3 quà tặng trong
suốt thời gian triển khai chương trình.
d) Quy định đối với trường hợp Khách hàng rút tiền gửi trước hạn:
- Trường hợp Khách hàng rút tiền gửi trước hạn trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở sổ
tiết kiệm thì phải hoàn trả giá trị giải thưởng đã nhận cho VPBank bằng tiền mặt số
tiền 93.500 VND. Các đơn vị kinh doanh sử dụng mẫu Phiếu thu đính kèm Thể lệ
VPBank trong trường hợp này.
8.2 Quy định về phát hành mã số dự thưởng.
a) Mã số dự thưởng:
- Mã số dự thưởng của khách hàng tham gia chương trình được quy định như sau:
+ Tiết kiệm tại quầy & Tiết kiệm kiệm trực tuyến: Chính là số tài khoản tiền gửi
tiết kiệm của khách hàng do hệ thống của VPBank sinh ra.
+ Tài khoản thanh toán: Là số tài khoản thanh toán của khách hàng

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 1

- Mã số của Khách hàng phát sinh cho giao dịch ở tuần nào thì sẽ được tham gia quay
số tuần đó. Khách hàng có đủ điểu kiện để nhận mã số dự thưởng cuối kỳ thì sẽ được
tham gia quay số cuối kỳ. Quy định cụ thể về cách thức phát hành mã số như sau:
i. Mã số dự thưởng áp dụng cho KH gửi mới tiền gửi có kỳ hạn tại quầy
Nội dung
Cách tính số lần lặp
lại mã số dự thưởng
cho mỗi STK

Sổ tiết kiệm
Số lượng mã số dự thưởng
tuần của từng STK

=

Số tiền * kỳ hạn (tháng)
100.000.000

Số lượng mã số dự thưởng
cuối kỳ của từng STK

=

Số tiền * kỳ hạn (tháng)
1 Tỷ

- Số lượng mã số dự thưởng theo từng STK: là số nguyên làm
tròn lên. Tổng số lần lặp lại mã số dự thưởng của mỗi KH
bằng tổng lần lặp lạimã số dự thưởng theo từng STK của tất
cả các STK của KH;
- Số tiền gửi: được tính theo từng sổ tiết kiệm, không tính cộng
dồn số dư nhiều sổ tiết kiệm.
- Đơn vị tính: VND;
- Kỳ hạn gửi: được tính tròn tháng;
Cách thức cấp mã số KH sẽ nhận mã số dự thưởng ngay sau gửi tiết kiệm tại quầy:
dự thưởng cho KH
- Tại Đơn vị kinh doanh của VPBank nơi KH gửi tiết kiệm và
tham gia Chương trình khuyến mại, sau khi Giao dịch viên
hoàn tất nhập dữ liệu gửi tiền của KH trên hệ thống, hệ thống
sẽ sinh ra Phiếu dự thưởng chương trình khuyến mại – Mẫu
01 là chứng từ xác nhận việc KH đã nhận mã số dự thưởng và
nhận thưởng (nếu có) của hình thức bấm số may mắn. Phiếu
dự thưởng chương trình khuyến mại – Mẫu 01 được in thành
02 bản có giá trị pháp lý như nhau, KH giữ 01 bản và
VPBank giữ 01 bản
Điều kiện về mã số dự thưởng
Mã số hợp lệ

Là mã số dự thưởng mà KH tham gia Chương trình được nhận
tại Đơn vị kinh doanh của VPBank nơi KH thực hiện giao dịch
gửi tiền, thỏa mãn các điều kiện của Chương trình nêu tại Thể
lệ này và không bị hết hiệu lực.

Mã số hết hiệu lực

Mã số dự thưởng mà KHđã được nhận theo chương trình này sẽ
hết hiệu lực khi KH rút tiền trước hạn.

Quy định về cách thức xác định mã số trúng thưởng và Khách hàng trúng thưởng
Quy định đối với

Mã hiệu:

KH trúng thưởng và đã nhận thưởng, nếu rút tiền gửi trước hạn

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 2

Nội dung
trường hợp KH rút
tiền gửi trước
hạn/đóng TKTT.

Sổ tiết kiệm
thì phải hoàn trả toàn bộ giá trị giải thưởng cho VPBank theo
cách thức như sau :
-Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt, khách
hàng sẽ phải hoàn trả lại đúng số tiền đã nhận
-Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng hiện vật, khách
hàng sẽ phải hoàn trả lại đúng số tiền theo giá trị được hiện thị
trên chứng từ khi VPBank mua giải thưởng tại thời điểm trao
thưởng.
Các Đơn vị Kinh doanh hướng dẫn KH điền vào Phiếu thu theo
mẫu trong trường hợp này. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục trả
lại giải thưởng cho VPBank trước khi thực hiện rút tiền gửi
trước hạn/đóng TKTT.

ii. Mã số dự thưởng áp dụng cho KH gửi mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
Nội dung
Cách tính số lần lặp
lại mã số dự thưởng
cho mỗi STK trực
tuyến

Sổ tiết kiệm trực tuyến
Số lượng mã số dự thưởng
tuần của từng STK

=

Số tiền * kỳ hạn (tháng)
10.000.000

Số lượng mã số dự thưởng
cuối kỳ của từng STK

=

Số tiền * kỳ hạn (tháng)
100.000.000

- Số lượng mã số dự thưởng theo từng STK: là số nguyên làm
tròn lên. Tổng số lần lặp lại mã số dự thưởng của mỗi KH
bằng tổng số lần lặp lại mã số dự thưởng theo từng STK của
tất cả các STK của KH;
- Số tiền gửi: được tính theo từng sổ tiết kiệm, không tính cộng
dồn số dư nhiều sổ tiết kiệm.
- Đơn vị tính: VND;
- Kỳ hạn gửi: được tính tròn tháng;
Cách thức cấp mã số - Mã số dự thưởng được VPBank gửi qua email cho khách
dự thưởng cho KH
hàng.
- Với những trường hợp khách hàng không có email sẽ gọi
điện lên 24/7 để kiểm tra mã dự thưởng. Yêu cầu: IT xuất mã
số dự thưởng gửi 24/7 và TDonline@vpbank.com.vn (bao
gồm các thông tin: CIF, số TKTT, CMT, SDBQ tuần, số
lượng mã, số mã dự thưởng).
- Định kỳ gửi: hàng tuần
Điều kiện về mã số dự thưởng

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 3

Nội dung

Sổ tiết kiệm trực tuyến

Mã số hợp lệ

Là mã số KH được nhận qua email / hoặc trong danh sách mã
số dự thưởng được VPBank công khai trên website của ngân
hàng

Mã số hết hiệu lực

Mã số dự thưởng mà KHđã được nhận theo chương trình này sẽ
hết hiệu lực khiKH rút tiền trước hạn.

Quy định về cách thức xác định mã số trúng thưởng và Khách hàng trúng thưởng
Quy định đối với
trường hợp KH rút
tiền gửi trước
hạn/đóng TKTT.

KH trúng thưởng và đã nhận thưởng, nếu rút tiền gửi trước hạn
thì phải hoàn trả toàn bộ giá trị giải thưởng cho VPBank theo
cách thức như sau :
-Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt, khách
hàng sẽ phải hoàn trả lại đúng số tiền đã nhận
-Trường hợp khách hàng nhận thưởng bằng hiện vật, khách
hàng sẽ phải hoàn trả lại đúng số tiền theo giá trị được hiện thị
trên chứng từ khi VPBank mua giải thưởng tại thời điểm trao
thưởng.
Các Đơn vị Kinh doanh hướng dẫn KH điền vào Phiếu thu theo
mẫu trong trường hợp này. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục trả
lại giải thưởng cho VPBank trước khi thực hiện rút tiền gửi
trước hạn/đóng TKTT.

iii. Mã số dự thưởng áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán
Nội dung
Cách tính số lần lặp
lại mã số dự thưởng
cho mỗi tài khoản
thanh toán

Tài khoản thanh toán
Số lượng
mã số dự
thưởng
tuần

Số dư
BQ tuần
= TKTT
10 triệu

Số lượng
mã số dự
thưởng
cuối kỳ

Số dư
BQ tuần
TKTT
=
100 triệu

Số dư BQ
TKTT tăng net
+ vs tuần trước
10 triệu

x

2

x

2

Số dư BQ
TKTT tăng net
vs tuần trước
+

100 triệu

- Số lần lặp lại mã số dự thưởng theo từng từng TKTT của
khách hàng: là số nguyên làm tròn lên. Tổng số lần lặp lại mã
số dự thưởng của mỗi KH bằng tổng mã số dự thưởng theo
từng TKTT của tất cả các TKTT của KH;

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 4

Nội dung

Tài khoản thanh toán
- Chỉ áp dụng TKTT VND

Cách thức cấp mã số - Với những trường hợp khách hàng không có email sẽ gọi
dự thưởng cho KH
điện lên 24/7 để kiểm tra mã dự thưởng. Yêu cầu: IT xuất mã
số dự thưởng gửi 24/7 và casa-rb@vpbank.com.vn (bao gồm
các thông tin: CIF, số TKTT, CMT, SDBQ tuần, số lượng
mã, số mã dự thưởng).
- Định kỳ gửi: hàng tuần
Điều kiện về mã số dự thưởng
Mã số hợp lệ

là mã số KH dược nhận qua email / hoặc trong danh sách mã số
dự thưởng được VPBank công khai trên website của ngân hàng

Mã số hết hiệu lực

Mã số dự thưởng mà KHđã được nhận theo chương trình này sẽ
hết hiệu lực khiKH đóng tài khoản thanh toán

b) Cơ cấu giải thưởng:
- Giải thưởng tuần: với 8 tuần quay thưởng, thời gian và giải thưởng cụ thể như sau:

Tuần 1

18/12-23/12/2017

Số lượng
giải thưởng
30

Tuần 2

25/12-30/12/2017

30

108.000.000

Tuần 3

02/01- 06/01/2018

30

Tuần 4

08/01-13/01/2018

30

108.000.000
108.000.000

Tuần 5

15/01-20/01/2018

30

108.000.000

Tuần 6

22/01-27/01/2018

30

108.000.000

Tuần 7

29/01 - 03/02/2018

30

108.000.000

Tuần 8

05/01 - 10/02/2018

30

108.000.000

240

864.000.000

Tuần

TỔNG

Thời gian dự kiến

Giải thưởng

01 chỉ vàng
SJC trị giá
3.600.000
VND

Tổng giá trị
giải thưởng
108.000.000

8.2 Quy định thời gian, địa điểm, thủ tục quay số trúng thưởng và trao thưởng:
a) Quy định về cách thứ xác định mã số trúng thưởng :
- VPBank sẽ thực hiện Quay số trúng thưởng bẳng phần mềm bấm số điện tử và thực hiện
Bấm số cho đến khi xác định đủ số lượng mã số có hiệu lực trúng thưởng tương ứng với
số lượng giải thưởng của Chương trình;
- Mã số trúng thưởng là số tài khoản còn hợp lệ của khách hàng
b) Thời gian tổ chức Lễ Quay Số trúng thưởng cụ thể như sau:

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 5

Thời gian phát hành mã số

Ngày tổ chức Lễ Quay Số

Mã số phát hành tuần 1 và tuần 2

Từ 18/12 – 30/12/2017

03/01/2018

Mã số phát hành tuần 3 và tuần 4

Từ 02/01 – 13/01/2018

17/01/2018

Mã số phát hành tuần 5 và tuần 6

Từ 15/01 – 27/01/2018

31/01/2018

Từ 29/01 – 10 /02/2018

Bấm dự thưởng tuần và cuối kỳ
01/03/2018
( Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán )

Mã số phát hành tuần 7 và tuần 8

- Lễ quay thưởng cuối chương trình sẽ được tiến hành sau tối đa 02 tuần kể từ khi kết thúc
chương trình;
- Lễ quay số được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của đại diện Khách hàng và cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). VPBank sẽ thông báo bằng Thư mời trực tiếp tới
đại diện các Khách hàng giao dịch tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank.
c) Địa điểm tổ chức Lễ quay số trúng thưởng:
- Lễ quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức tại Hội sở của VPBank-89Láng Hạ, Đống Đa,
Hà Nội.
d) Địa điểm tổ chức lễ trao thưởng:
- Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức tại một số Đơn vị kinh doanh của VPBank (nơi khách
hàng trúng thưởng giao dịch) theo quyết định của Phòng tiếp thị sản phẩm – Khối Khách
hàng cá nhân.
Ghi chú: Mọi thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ quay số trúng thưởng và Lễ trao
thưởng, VPBank sẽ thông báo trước 02 ngày tại các Đơn vị kinh doanh của VPBank.
-

-

-

-

-

e) Thủ tục nhận thưởng:
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày quay số để xác định Khách hàng trúng thưởng,
Đơn vị kinh doanh của VPBank sẽ thông báo tới Khách hàng trúng thưởng bằng cách gọi
điện thoại hoặc email theo số điện thoại, email mà Khách hàng đã đăng ký với ngân hàng,
VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với Khách hàng
trúng thưởng theo số điện thoại đã đăng ký và/hoặc trường hợp Khách hàng trúng thưởng
nhưng không đến nhận thưởng theo đúng thời hạn quy định
Khi đến nhận thưởng, Khách hàng phải xuất trình CMND/Hộ chiếu. Trường hợp Khách
hàng ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thì người được ủy quyền phải xuất trình
thêm giấy ủy quyền được công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật.
Giá trị giải thưởng là khoản thu nhập trước thuế thu nhập cá nhân, Khách hàng trúng
thưởng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng, như chi phí ăn ở, đi lại, các loại
thuế và các khoản phí khác theo quy định của Pháp luật và của VPBank (nếu có);
Thời hạn hiệu lực của việc lĩnh thưởng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương
trình, nếu Khách hàng không đến lĩnh thưởng thì mã số trúng thưởng không còn giá trị
lĩnh thưởng, giải thưởng coi như không có Khách hàng nhận thưởng.
f) Trách nhiệm thông báo:
VPBank sẽ thông báo đầy đủ, công khai kết quả quay thưởng và danh sách Khách hàng
trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, tại các Đơn vị kinh doanh
của VPBank trên toàn quốc và trên website: www.vpbank.com.vn;

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 6

- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415 hoặc
04.39288880.
9. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối KHCN chịu trách nhiệm đảm bảo
việc tặng giải thưởng cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân
hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi.
10. Một số quy định khác
a) Nếu được sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng, VPBank sẽ sử dụng hình ảnh, tư
liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo,
khuyến mại của VPBank.
b) VPBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của
bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào
lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng xác định trúng
thưởng do ngân hàng phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho Khách hàng trong việc
trúng thưởng, Ngân hàng có trách nhiệm trao các giải thưởng cho Khách hàng theo
đúng quy định. Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng,
minh bạch và khách quan.
c) Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, VPBank có trách nhiệm
trích nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy
định tại Khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.
d) Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy
định và Quy chế hiện hành của VPBank.

Mã hiệu:

Lần ban hành: 01

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ
hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

