THỂ LỆ “KHUYẾN MÃI KỶ NIỆM 25 NĂM VPBANK - VAY MUA Ô TÔ CÁ NHÂN”
1. Tên chương trình: “Khuyến mại Kỷ niệm 25 năm VPBank – Vay mua ô tô cá nhân”
2. Sản phẩm áp dụng: Vay mua ô tô cá nhân
3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
Hình thức khuyến mại:
a) Tặng quà cho khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình và vay vốn nhanh nhất
mỗi kỳ - thời gian mỗi kỳ 2 tuần. Tổng giải thưởng 50 bộ phụ kiện ô tô, chia đều 4
tuần, mỗi kỳ 2 tuần có 25 bộ đồ chơi công nghệ bao gồm:
 Bộ thoát hiểm Swiss+Tech (Mỹ)
 Bộ dụng cụ đa năng Swiss+Tech (Mỹ)
 Máy bơm lốp Michelin (Pháp)
 Lọc không khí Sharp (Nhật)
 Bộ sạc Anker (Mỹ) dùng trên ô tô
b) Quà tặng là camera hành trình trị giá 2 triệu đồng cho 150 khách hàng vay vốn mua xe
ô tô dưới 9 chỗ và giải ngân thành công nhanh nhất trong thời gian diễn ra chương trình.
Lưu ý: Khách hàng được hưởng 2 ưu đãi khi thỏa đồng thời các điều kiện ở mục 7 trong
suốt thời gian diễn ra chương trình. Quà tặng trực tiếp không được quy đổi sang tiền mặt.
5. Thời gian
khuyến mãi

Bộ phụ kiện ô tô
từ 06/08/2018 đến hết 02/09/2018
hoặc tới khi hết số lượng quà tặng dự kiến

6. Đối tượng
áp dụng

Khách hàng là cá nhân vay vốn tại VPBank để mua ô tô
tất cả các loại trong thời gian khuyến mãi

7. Điều kiện
và điều
khoản

- Giải thưởng sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo nếu
như không đủ số lượng khách hàng đạt điều kiện trong
tuần hiện tại.
- Mỗi khách hàng chỉ đạt giải 1 lần khi vay mua ô tô có
tài sản bảo đảm
- Chương trình không áp dụng cho CBNV VPBank.
- Khách hàng hợp lệ là khách hàng thỏa mãn đồng thời
các điệu kiện sau:
• Khách hàng phải đăng ký sử dụng sản phẩm trước thời
điểm hồ sơ lên hệ thông bằng cách sau:
+ Cách 1: điền thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện
thoại liên hệ vào Trang thông tin của chương trình tại:
http://uudaicanhan.vpbank.com.vn/25-nam-vpbank
+ Cách 2: gửi tin nhắn về 8149 theo cú pháp VPB 25OTO
• Khách hàng thuộc nhóm 25 khách hàng Vay mua xe ô
tô cá nhân đầu tiên trong thời gian mỗi hai tuần diễn ra
chương trình
+ Kỳ 1: Hai tuần đầu: từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày
19/08/2018
+ Kỳ 2: Hai tuần sau: từ ngày 20/08/2018 đến hết ngày
02/09/2018

Camera hành trình
từ 01/08/2018 đến hết
10/09/2018 hoặc đến khi
hết số lượng quà tặng
Khách hàng là cá nhân vay
vốn tại VPBank để mua ô
tô mới dưới 9 chỗ.
- Khách hàng cá nhân vay
mua ô tô du lịch mới
(dưới 9 chỗ) và giải ngân
thành công.
- Chương trình không áp
dụng cho CBNV VPBank.
- Số tiền cho vay tối thiểu:
680.000.000 đồng/ xe/
Khách hàng vay.
- Thời gian vay tối thiểu:
48 tháng
- Dữ liệu hệ thống Vpbank
là căn cứ để xác định
khách hàng giải ngân thỏa
điều kiện chương trình
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8. Quy định
về thời gian
và cách thức
trao thưởng

• Nếu có nhiều hơn 25 khách hàng mỗi tuần có thời gian
giải ngân cùng thời điểm, những khách hàng nhận quà
tặng là khách hàng có thời gian phê duyệt khoản vay trên
hệ thống sớm nhất.
• Khách hàng có khoản vay được tính trúng thưởng là
khoản vay vẫn còn dư nợ ở thời điểm VPBANK chốt dữ
liệu trao thưởng.
- Thủ tục thông báo trúng thưởng:
Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi tuần
của chương trình, VPBank sẽ liên hệ trực tiếp Khách
hàng trúng thưởng qua email hoặc SMS hoặc gọi điện
trực tiếp để thông báo cho Khách hàng trúng thưởng.
- Thủ tục trao thưởng, địa điểm và thời gian trao thưởng:
+ VPBank sẽ liên hệ với khách hàng trúng thưởng để
chuyển giải thưởng về địa chỉ khách hàng cung cấp;
+ VPBank sẽ xem như khách hàng từ chối nhận thưởng
nếu không thể liên lạc được với người trúng giải sau tối
đa 3 lần liên hệ thông báo bằng điện thoại, SMS, email
và người trúng giải xác nhận nhận thưởng theo thời gian
và cách thức do VPBank sắp xếp trong thời hạn 3 ngày
không kể Thứ 7 và Chủ nhật kể từ ngày VPBank thông
báo thành công tới khách hàng.
+ Trường hợp VPBank không thể liên hệ được với khách
hàng trong thời hạn trên, VPBank sẽ trao thưởng cho
khách hàng kế tiếp thỏa mãn điều kiện của chương trình.

- Khách hàng nhận quà
tặng trực tiếp ngay sau khi
giải ngân thành công hoặc
- Khách hàng cung cấp địa
chỉ nhận quà cho nhân
viên VPBank tại thời điểm
giải ngân, VPBank sẽ gửi
quà tặng qua đường bưu
điện cho Khách hàng.
- Cách thức tặng quà, thời
gian trao quà có thể thay
đổi tùy thuộc vào thực tế
triển khai chương trình.

9. Quy định khác:
- Các khách hàng nhận thưởng chịu các khoản thuế, phí phát sinh liên quan (nếu có);
- Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline 1900 54 54 15 hoặc email
vpbank25nam@vpbank.com.vn
- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người nhận quà
cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên phương tiện thông tin đại chúng mà
không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận quà khuyến mại.
- VPBank chỉ xử lý khiếu nại về Chương trình trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công
bố danh sách khách hàng trúng thưởng. Sau thời gian này, mọi khiếu nại về chương trình đều
vô hiệu.
- VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực
hiện trao thưởng
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