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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số….. /CV-TGĐ.18 ngày    /    /2018 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín) 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK)  

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: (079) 388.6666 – Fax: (079) 388.6668 

2. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm thông minh – Rinh quà tiện lợi 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Tiết kiệm truyền thống có kỳ hạn, lãnh lãi hàng tháng, 

hàng quý, lãnh lãi trước, lãnh lãi cuối kỳ VNĐ 

4. Lãi suất áp dụng: theo Thông báo của Vietbank theo từng thời kỳ. 

5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/03/2018 đến hết giờ giao dịch ngày 12/05/2018. 

6. Phạm vi khuyến mại: Các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc 

7. Hình thức khuyến mại: nhận quà tặng ngay khi gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của chương trình 

8. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân thực hiện các giao dịch tiền gửi 

tiết kiệm theo qui định pháp luật và qui định của Vietbank. 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng là cá nhân thực hiện các giao dịch tiền gửi tiết kiệm theo 

quy định pháp luật và quy định của Vietbank thoả mãn các điều kiện về kỳ hạn, số tiền gửi quy định 

sẽ nhận được quà tặng ngay theo nội dung bên dưới:  

Loại quà tặng 
Kỳ hạn gửi và mức tiền gửi 

1 tháng 2T đến 3T 4T đến 5T 6T đến 11T 12T đến 15T 18T đến 36T 

Túi nội trợ thời 

trang 
400.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 30.000.000 

Túi xách tay đa 

năng 
800.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000 

Túi thể thao tiện 

ích 
1.200.000.000 600.000.000 450.000.000 300.000.000 150.000.000 100.000.000 

Bộ túi du lịch cao 

cấp 
2.000.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 200.000.000 150.000.000 

Vali kéo thanh lịch 2.800.000.000 1.400.000.000 1.050.000.000 700.000.000 300.000.000 200.000.000 

10. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

  Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ:  

                           Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) 

Số 47 Trần Hưng Đạo. TP Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 079.388.6666     Fax: 079.3621.454 

11. Các quy định khác 

- Khách hàng gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại được rút trước hạn nhưng Khách hàng 

phải hoàn trả lại quà tặng hoặc giá trị quà tặng tương ứng. 

- Áp dụng đối với các sổ tiết kiệm mở mới hoặc tái tục. 
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- Khách hàng tham gia CTKM được quyền vay CCSTK theo quy định hiện hành của Vietbank. 

- Không áp dụng CTKM đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ chứng minh năng lực tài chính 

(CMNLTC). 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

                        ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 

                                      TỔNG GIÁM ĐỐC 

 


