THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 973/2018/TB.TGĐ ngày 22 /05/2018 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: Hè rộn ràng – Quà tri ân.
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đang được triển khai huy động tại
Vietbank, loại tiền gửi VNĐ, có kỳ hạn gửi từ 06 tháng đến 36 tháng.
4. Lãi suất áp dụng: theo Thông báo của Vietbank theo từng thời kỳ.
5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/05/2018 đến hết giờ giao dịch ngày 30/06/2018.
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:
Kỳ hạn gửi và mức tiền gửi
Loại quà tặng
6T đến 36T
Loại 1: Áo mưa người lớn/ Nón bảo hiểm người
lớn/ Dù gấp cầm tay/ Túi nội trợ/ Nón bảo hiểm

50.000.000

trẻ em/ Áo mưa trẻ em.
Loại 2: Túi xách tay/ Túi thể thao/ Bộ túi du lịch/
Vali kéo
-

500.000.000

Khách hàng tham gia chương trình ngoài quà tặng ngay được nhận theo quy định sẽ được nhận
thêm quà tặng loại 1 trong các trường hợp sau:


Khách hàng mới (khách hàng mới mở mã CIF, khách hàng mở mã CIF nhưng chưa từng
giao dịch tiền gửi, khách hàng ngưng giao dịch trên 6 tháng tính từ thời điểm triển khai
chương trình trở về trước).



Khách hàng mở sổ tiết kiệm Tiết kiệm trung niên an lộc trong thời gian triển khai chương
trình.

-

Trong tuần lễ quốc tế thiếu nhi từ ngày 28/05/2018 – 02/06/2018: khi khách hàng tham gia mở
TTK Tích lũy tương lai cho con sẽ nhận được 1 loại quà tặng là áo mưa trẻ em hoặc nón bảo
hiểm trẻ em.
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10. Danh mục quà tặng:
Loại quà tặng

Số lượng

Dù gấp cầm tay

6.000

Áo mưa người lớn

7.000

Nón bảo hiểm người lớn

7.000

Áo mưa trẻ em

3.000

Nón bảo hiểm trẻ em

3.000

Túi nội trợ

2.562

Túi xách tay

1.664

Túi thể thao

997

Bộ túi du lịch

1.580

Vali kéo

789

11. 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

12. Các quy định khác
-

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).

-

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.
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