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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 ngay – Khỏe mỗi ngày 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, Sản phẩm tích lũy tương 

lai, Sản phẩm trung niên an lộc loại tiền VNĐ 

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

5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/09/2018 đến hết giờ giao dịch ngày 17/11/2018  

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

7. Hình thức khuyến mại: Nhận ngay quà tặng khi gửi tiền theo đúng quy định chương trình và 

nhận mã số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng. 

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. Cơ cấu giải thưởng:  

Cơ cấu 

giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 
SL giải/KV cho mỗi lần 

quay số 

Số 

lần 

quay 

Tổng 

SL giải 

 Giá trị 

giải 

thưởng  

Thành tiền 

Giải 

nhất 

Chuyến du lịch Tái tạo năng 

lượng tại Thái Lan dành cho 

02 người (05 ngày 04 đêm) 

- KV Miền Nam 1: 01 giải 

- KV Miền Nam 2: 01 giải 

- KV Miền Trung: 01 giải 

- KV Miền Bắc: 01 giải 

02 8 30.000.000 240.000.000 

Giải 

nhì 

Chuyến du lịch Tái tạo tinh 

thần tại Myanmar dành cho 

1  người (04 ngày 03 đêm) 

- KV Miền Nam 1: 03 giải 

- KV Miền Nam 2: 03 giải 

- KV Miền Trung: 01 giải 

- KV Miền Bắc: 03 giải 

02 20 13.400.000 268.000.000 

Giải ba 

Trọn bộ Combo quà tặng 

(Bình nước thủy tinh detox, 

Đèn Led để bàn chống cận/ 

Ba lô chống gù, Máy đo 

huyết áp, máy xay sinh tố 

đa năng) 

- KV Miền Nam 1: 05 giải 

- KV Miền Nam 2: 05 giải 

- KV Miền Trung: 03 giải 

- KV Miền Bắc: 05 giải 

02 36 1.567.500 56.430.000 

Tổng cộng 64 
 

564.430.000 
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- Cơ cấu giải thưởng được chia theo 4 Khu vực nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tham gia 

chương trình có cơ hội nhận thưởng: 

o Khu vực Miền Bắc: bao gồm KV Hà Nội, KV Hải Phòng, KV Nghệ An (31 TTKD) 

o Khu vực Miền Trung: bao gồm KV Đà Nẵng, KV Khánh Hòa, KV Quãng Ngãi (11 TTKD) 

o Khu vực Miền Nam 1: KV HCM, KV Sài Gòn, KV Vũng Tàu (25 TTKD) 

o Khu vực Miền Nam 2: KV Chợ Lớn, KV Long An, KV Bắc Sài Gòn, KV An Sương, KV Sóc 

Trăng – Cần Thơ (28 TTKD) 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 564.430.000 đồng (Bằng chữ: Năm 

trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại 564,430 triệu/ 4.500 tỷ = 

0.013% 

- Đối với giải nhất, giải nhì, giải ba: Khách hàng được quyền chọn lựa giải thưởng bằng hiện vật 

hoặc quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương. 

10. 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 tối thiểu 

1T - 5T 6T đến 11T 12T đến 36T 

Bình nước thủy tinh detox 50.000.000 100.000.000 50.000.000 

Đèn Led để bàn chống cận/ 

Balo học sinh chống gù 150.000.000 300.000.000 150.000.000 

Máy đo huyết áp 250.000.000 500.000.000 250.000.000 

Máy xay sinh tố đa năng 400.000.000 800.000.000 300.000.000 

- Khách hàng tham gia chương trình chương trình ngoài quà tặng ngay được nhận mã số dự 

thưởng tham gia chương trình quay số. 

- Khách hàng gửi càng nhiều càng nhận được nhiều loại quà tặng. Đồng thời, tương ứng với mỗi 

loại quà tặng 01 khách hàng được nhận tối đa là 10 quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Trong tháng 09/2018, khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền gửi tối thiểu 300 triệu đồng kỳ hạn 6 

tháng trở lên sẽ được lựa chọn 01 trong 02 loại quà Balô học sinh chống gù lưng hoặc đèn led chống cận.  

- Trường hợp sau thời gian trên,TTKD vẫn còn quà tặng Balo học sinh chống gù hoặc đèn led 

chống cận, TTKD có thể cân đối tặng khách hàng khi có nhu cầu. 

10.1. Cách thức tham gia chương trình: 

- Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng tham gửi tiết kiệm tùy thuộc vào kỳ hạn gửi và số 

tiền gửi, sẽ được cấp mã dự thưởng như sau: 
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Kỳ hạn gửi 
Số tiền gửi tối thiểu 

(triệu đồng) 
Mã dự thưởng 

1 tháng -  5 tháng 50 triệu trở lên 1 

6 tháng – 11 tháng 100 triệu trở lên 1 

12 tháng trở lên 50 triệu trở lên 1 

- Khách hàng gửi càng nhiều càng nhận được nhiều mã dự thưởng  

- Số mã dự thưởng nhận được = Số tiền khách hàng gửi / số tiền gửi tối thiểu theo kỳ hạn gửi. 

- Số  mã dự thưởng nhận được làm tròn số xuống đến phần nguyên. 

- Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 100 mã dự thưởng trong một ngày giao dịch. 

- Mã số dự thưởng sẽ được cấp theo cấu trúc định dạng như sau: <Số tài khoản tham gia chương 

trình><Số thứ tự>. Nhân viên giao dịch sẽ in ra theo mẫu định sẵn và chuyển cho Khách hàng ngay sau 

khi hoàn tất thủ tục gửi tiền. 

- Mẫu ghi nhận các mã số dự thưởng của Khách hàng sẽ được phát cho Khách hàng lưu giữ và 

sẽ được lưu giữ trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng để làm cơ sở quay số điện tử cuối chương trình. 

- Quay số cho tất cả các mã số dự thưởng: Chương trình được chia thành 2 lần quay số: 

+ Lần quay 1: mã số dự thưởng được cấp từ ngày 04/09/2018 đến 13/10/2018. 

+ Lần quay 2: mã số dự thưởng được cấp từ ngày 14/10/2018 đến 17/11/2018. 

10.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

Mã số dự thưởng chương trình phát hành: tối đa 10 (mười) chữ số tương ứng với các chữ số hàng 

đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, chục triệu, hàng 

trăm triệu, hàng tỷ.( Tổng số lượng mã số dự thưởng dự kiến là: 90.000 mã số) 

10.3. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định khách hàng trúng thưởng: 

- Lễ quay số do Vietbank tổ chức có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước về Thương 

mại, đại diện Vietbank, đại diện Khách hàng. 

- Địa điểm & thời gian quay số dự kiến: 70-72 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 Lần 1 ngày 03/11/2018  

 Lần 2: ngày 08/12/2018 

- Phương thức quay số: Quay số điện tử xác định trúng thưởng. 

- Kết quả của lễ quay số trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các 

bên chứng kiến. 

- Thông tin chi tiết về chương trình quay số, Vietank sẽ thông báo trên Website 

www.vietbank.com.vn trước 07 ngày diễn ra buổi lễ quay số. 

10.4. Quy định về cách thức thông báo khách hàng trúng thưởng:  

- Ngay sau khi xác định khách hàng trúng thưởng, Vietbank sẽ thông báo trực tiếp cho khách 

hàng về việc trúng thưởng, thông báo về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng bằng cách gọi điện 

thoại theo thông tin đăng ký của khách hàng. 

- Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được niêm yết trên website Vietbank: 

www.vietbank.com.vn. 

10.5. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng: 

- Thời gian trao thưởng dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi có kết quả quay số.  

http://www.vietbank.com.vn/
http://www.vietbank.com.vn/
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- Địa điểm nhận thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận thưởng tại địa điểm khách hàng 

phát sinh giao dịch. 

- Thủ tục nhận thưởng: Khi nhận thưởng khách hàng phải: 

 Xuất trình Mã số dự thưởng trúng thưởng (TTK tham gia chương trình của khách hàng) 

 Ký vào biên bản xác nhận khách hàng đã nhận thưởng. 

 Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến sở hữu giải thưởng và đóng các thuế, phí, lệ phí 

theo quy định pháp luật. 

- Trường hợp khách hàng trúng thưởng không thể đến nhận thưởng có thể ủy quyền cho người 

thân nhận hộ. Người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực bởi cơ 

quan có thẩm quyền. 

10.6. 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 

10.7. Trách nhiệm thông báo 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương 

trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và thông báo danh 

sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 (một) phương tiện thông tin đại chúng. 

11. Các quy định khác 

- Mỗi khách hàng nhận được tối đa 10 quà tặng tương ứng với mỗi chủng loại quà trong suốt 

thời gian triển khai chương trình.  

- 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, mã số dự thưởng đã cấp. 

- Chương trình áp dụng đối với các sổ tiết kiệm mở mới hoặc tái tục. 

- 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). 

- Cán bộ nhân viên Vietbank ĐƯỢC PHÉP tham gia chương trình. Ngoại trừ CBNV trực 

thuộc đơn vị tổ chức chương trình bao gồm: Phòng Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin, 

Phòng Vận hành hệ thống – Khối Công nghệ thông tin, Phòng Sản phẩm cá nhân – Khối Cá nhân và 

Phòng Marketing kinh doanh - Khối hỗ trợ kinh doanh không được nhận mã dự thưởng và tham gia 

chương trình quay số. 

- Đối với giải thưởng quay số, mỗi mã dự thưởng chỉ trúng một giải duy nhất. Khách hàng phải 

thanh toán các loại thuế và chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng. Giá trị giải thưởng của 

Khách hàng trúng thưởng mỗi lần tham gia nếu trên 10 triệu đồng phải nộp thuế theo quy định. Vietbank 

sẽ thay mặt Khách hàng trúng thưởng đóng thuế theo quy định. 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của 

khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích quảng cáo nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng. 
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- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, quản 

lý chương trình xác định trúng thưởng. 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 giải thì Ngân hàng có trách nhiệm trao 

những giải thưởng này cho khách hàng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính minh 

bạch, khách quan và công khai. 

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

TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp 

sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

                        ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 

                                      TỔNG GIÁM ĐỐC 

 


