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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

1. Tên chương trình: Mùa Yêu Thương  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

 Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống,Trung niên an lộc. 

 Loại tiền gửi: VND. 

 Số tiền gửi tối thiểu: 5 triệu đồng. 

 Kỳ hạn gửi: từ 01 đến 36 tháng. 

3. Thời gian khuyến mại: từ 28/10/2019 đến hết ngày 21/01/2020. 

4. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các Trung tâm kinh doanh (TTKD) của Vietbank trên toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại:  

 Tích lũy điểm để đổi quà. 

 Nhận ngay thẻ cào may mắn. 

6. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) là cá nhân thực hiện các giao dịch tiền gửi tiết kiệm theo quy định 

pháp luật và quy định của Vietbank. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Loại quà Quà tặng 
Giá trị quà tặng 

(bao gồm VAT) 
Số lượng Thành tiền (VND) 

1. Quà tặng  

Loại quà 1 

Combo Áo mưa & Bộ muỗng đũa 

bằng lúa mạch 
123,915 2,715  336,429,225  

Nón bảo hiểm 100,100 2,600  260,260,000  

Loại quà 2 
Cân sức khỏe điện tử 

330,000 
1,615  532,950,000  

Máy xay thịt 949  313,170,000  

Loại quà 3 
Máy sấy rau củ 511,995 815  417,275,925  

Bình đun siêu tốc 508,200 814  413,674,800  

Loại quà 4 Nồi chiên không dầu 1,049,400  815   855,261,000  

Loại quà 5 

Bàn ủi hơi nước đứng 3,168,000 151  478,368,000  

Combo Máy ép nước chậm & 

Máy xay thịt 
2,761,000 151  416,911,000  

Loài quà 6 Robot hút bụi thông minh 5,989,500  127   760,666,500  

Tổng cộng 10,752 4,784,966,450 

2. Thẻ cào may mắn 

Giải 1 Thẻ tiết kiệm 50,000,000 VND  50,000,000 9 450,000,000 

Giải 2 Thẻ tiết kiệm 10,000,000 VND 10,000,000 19 190,000,000 

Giải 3 Tiền mặt 5,000,000 VND 5,000,000 29 145,000,000 
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Giải 4 Tiền mặt 1,000,000 VND 1,000,000 39 39,000,000 

Giải 5 Tiền mặt 500,000 VND 500,000 499 249,500,000 

Giải 6 Tiền mặt 200,000 VND 200,000 599 119,800,000 

Giải 7 Tiền mặt 100,000 VND 100,000 699 69,900,000 

Giải 8 Tiền mặt 50,000 VND 50,000 999 49,950,000 

Giải 9 Tiền mặt 20,000 VND 20,000 999 19,980,000 

Giải 10 Tiền mặt 10,000 VND 10,000 26,187 261,870,000 

Tổng cộng 30,078 1,595,000,000 

Tổng chi phí quà tặng 40,830 6,379,966,450 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 6,379,966,450 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm, 

bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm năm mươi đồng). 

- Giải thẻ tiết kiệm: KH được nhận thẻ tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng, các quy định khác thực hiện theo quy 

định tiền gửi tiết kiệm của Vietbank. 

8. Lãi suất áp dụng cho chương trình:  

Mức gửi Số tiền gửi 
Kỳ hạn  

(tháng) 

Lãi suất  

(%/năm) 

Mức 1 Từ 5 triệu đồng    1 – 36 tháng  3%/năm 

Mức 2 
Từ 50 triệu đồng 

Dưới 6 tháng  5.2%/năm 

Mức 3 Từ 6 tháng trở lên  Lãi suất theo quy định Vietbank 

9. Nội dung chi tiết  chương trình khuyến mãi: 

9.1.Chương trình “Tích điểm đổi quà”: 

a. Cách thức tham gia: 

- KH tham gia chương trình được đổi quà ngay hoặc tích lũy điểm để nhận quà giá trị cao hơn tại TTKD phát 

hành thẻ tiết kiệm. 

- Điểm tích lũy của KH được nhận sẽ tính theo công thức dưới và chỉ lấy phần nguyên: 

Điểm tích lũy = Điểm thẻ tiết kiệm + Điểm thưởng (nếu có) 

     Trong đó: 

Điểm thẻ tiết kiệm = 
Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi  

Hệ số tính điểm  

 Hệ số tính điểm: 

Stt Mức Hệ số tính điểm 

1 Mức 1 1,000,000 

2 Mức 2 10,000,000 

3 Mức 3 24,000,000 

 Điểm thưởng: 
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Stt Đối tượng Điểm thưởng 

1 KH mở CIF mới và tham gia CTKM. 20 điểm/ KH 

2 KH hiện hữu đã tham gia CTKM giới thiệu KH mới tham gia chương trình 

thành công 

10 điểm/KH mới 

Tối đa 100 điểm 

b. Cách thức đổi quà: 

- KH sử dụng điểm tích lũy để đổi quà tương ứng 

Stt Quà tặng Điểm nhận quà 

1 Combo Áo mưa & Bộ muỗng đũa bằng lúa mạch 
50 

2 Nón bảo hiểm 

3 Cân sức khỏe điện tử 
150 

4 Máy xay thịt 

5 Máy sấy rau củ 
250 

6 Bình đun siêu tốc 

7 Nồi chiên không dầu 500 

8 Bàn ủi hơi nước đứng 
1,500 

9 Combo Máy ép nước chậm & Máy xay thịt 

10 Robot hút bụi thông minh 2,500 

- Số lượng quà đổi tối đa 06 quà tặng/KH/ngày. 

- Điểm tích lũy của KH sẽ được trừ tương ứng theo số lượng quà tặng đã đổi và bị hủy sau khi kết thúc chương 

trình. 

9.2.Chương trình “Thẻ cào may mắn”: 

9.2.1.Điều kiện, cách thức, thủ tục khách hàng phải thực hiện để được thẻ cào may mắn: 

- KH tham gia CTKM có Doanh số gửi (Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi) thỏa điều kiện sẽ được nhận ngay thẻ cào 

theo công thức bên dưới và chỉ lấy phần nguyên. 

Mức Số lượng thẻ cào 

Mức 1 Doanh số gửi/50,000,000 VND 

Mức 2 Doanh số gửi/500,000,000 VND 

Mức 3 Doanh số gửi/1,200,000,000 VND 

- Một KH nhận tối đa 100 thẻ cào/Thẻ tiết kiệm. 

9.2.2.Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:  

- KH nhận thẻ cào khi thực hiện giao dịch trong thời gian triển khai CTKM và thực hiện cào ngay tại điểm giao 

dịch của Vietbank để xác định trúng thưởng. 

- Khi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ được nhận thẻ cào từ nhân viên tại quầy ngay sau 

khi thực hiện xong giao dịch. 

- Thời gian Ngân hàng phát thẻ cào cho khách hàng là từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 21/01/2020 
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9.2.3.Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Thẻ cào hợp lệ là thẻ cào còn nguyên vẹn, không rách, không nhàu nát và còn nguyên phần Mã kiểm soát 

(nơi không cào). 

- Thẻ cào chỉ có giá trị trong thời gian triển khai chương trình. 

- Thẻ cào trúng thưởng là thẻ cào hợp lệ do Vietbank phát hành, theo mẫu và số lượng đăng ký với Cục Xúc 

Tiến Thương Mại – Bộ Công Thương. 

- Thẻ cào trúng thưởng có ghi rõ tên giải thưởng dưới lớp tráng bạc. 

- Tổng số lượng thẻ cào dự kiến phát hành: 100,000 thẻ trong đó có 30,078 thẻ cào trúng với hạng mục 10 

giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng tại Điều 7. Số lượng còn lại là thẻ cào không trúng thưởng. 

- Mỗi thẻ cào chỉ trúng một giải thưởng duy nhất  

9.2.4.Cách thức xác định trúng thưởng: giải thưởng KH trúng được thể hiện dưới lớp tráng bạc 

- KH trúng giải 1: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “TTK 50,000,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 2: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “TTK 10,000,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 3: Phần “Cào tại đây” có  dòng chữ “5,000,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 4: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “1,000,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 5: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “500,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 6: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “200,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 7: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “100,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 8: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “50,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 9: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “20,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH trúng giải 10: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “10,000 VND” bên dưới lớp tráng bạc. 

- KH không trúng giải: Phần “Cào tại đây” có dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau” bên dưới lớp tráng bạc. 

9.2.5. Quy định về cách thức thông báo trúng thưởng 

- Khách hàng sau khi nhận thẻ cào và cào ngay tại chỗ để xác định được giải thưởng.  

- KH thông báo trúng thưởng với nhân viên của Ngân hàng về kết quả hiển thị giải thưởng trên thẻ cào của 

mình đạt được  ngay khi cào ra kết quả, từ ngày 28/10/2019 đến 17h00 ngày 21/01/2020. 

9.2.6. Thời gian, cách thức và thủ tục nhận thưởng:  

- Ngay trong ngày sau khi KH thông báo với nhân viên Vietbank tại điều 8.5.  

- Khách hàng được nhận giải thưởng tương ứng với nội dung được thể hiện dưới lớp tráng bạc tại các điểm 

giao dịch của Vietbank. 

- Thủ tục nhận thưởng: 

 KH cung cấp thẻ cào hợp lệ. 

 KH ký nhận vào “Danh sách xác nhận trúng thưởng” theo mẫu của Vietbank. 

- Thời hạn trao thưởng: Ngân hàng sẽ thực hiện trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng ngay tại thời điểm 

khách hàng thông báo trúng thưởng.  

- KH nhận thưởng từ ngày 28/10/2019 đến 17h00 ngày 21/01/2020. 
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10.  Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 

- Mọi chi tiết liên quan đến CTKM 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.  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 

mãi, trị giá từng loại giải thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và trên website www.vietbank.com.vn. 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sẽ thông báo danh sách Khách hàng trúng thưởng tại các điểm giao 

dịch của Ngân hàng và trên ít nhất 01 (một) phương tiện thông tin đại chúng, trên website 

www.vietbank.com.vn 

12.  Các quy định khác 

- KH gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại KHÔNG ĐƯỢC TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN. 

- Các thẻ tiết kiệm tái tục muốn tham gia CTKM phải đến Vietbank làm thủ tục mở lại thẻ mới. 

- KH tham gia CTKM được quyền vay cầm cố thẻ tiết kiệm theo quy định hiện hành của Vietbank. 

- Không áp dụng CTKM đối với KH sử dụng sản phẩm cho vay hỗ trợ tài chính KH cá nhân. 

- Cán bộ nhân viên Vietbank được tham gia chương trình, ngoại trừ CBNV trực thuộc đơn vị tổ chức chương 

trình bao gồm: Phòng Sản phẩm huy động và dịch vụ tài chính cá nhân – Khối cá nhân và Phòng Marketing 

kinh doanh – Khối hỗ trợ kinh doanh, Bộ phận mua sắm – Trung tâm dịch vụ nội bộ. 

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

của KH cào trúng thưởng trên 10 triệu đồng thì phải nộp thuế theo quy định. Vietbank sẽ thay mặt KH trúng 

thưởng đóng thuế theo quy định. 

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

thưởng nhằm mục đích quảng cáo nếu được sự đồng ý của KH trúng thưởng. 

- 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. 

http://www.vietbank.com.vn/
http://www.vietbank.com.vn/

