
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Nhận ngay 100.000 đ khi liên kết tài khoản Vietbank với Ví 

VNPT Pay 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ tài khoản ngân hàng điện tử.  

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại tất cả các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: Tặng 100.000đ thể hiện bằng 02 Thẻ quà tặng điện tử trị giá 50.000đ/thẻ trên 

ứng dụng VNPT Pay. 

5. Khách hàng (KH) của chương trình khuyến mại: KH là cá nhân cư trú tại Việt Nam có tài khoản 

thanh toán tại Vietbank (sau đây gọi tắt là Tài khoản) đáp ứng đủ điều kiện chương trình. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Số lượng KH 

Giá trị 

quà tặng 

(VND) 

Hình thức khuyến 

mại 

Số lượng 

thẻ 

Tổng giá trị 

(VND) 

2.000 KH đầu tiên 

đáp ứng đủ điều kiện 

chương trình 

100.000 

Thẻ quà tặng  

Mỗi KH nhận 02 thẻ 

trị giá 50.000đ/thẻ 

4.000 200.000.000 

- Tổng giá trị giải thưởng: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

7.1. Điều kiện, cách thức tham gia chương trình khuyến mại:     

- Trường hợp 1: KH đã có tài khoản tại Vietbank 

 Trong thời gian khuyến mại, KH thực hiện liên kết Tài khoản Vietbank với Ví VNPT Pay lần 

đầu sẽ được tặng 100.000 đồng (02 thẻ quà tặng trị giá 50.000đ/thẻ); và 

 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được tặng thẻ, KH phải thực hiện nạp tiền từ tài khoản 

Vietbank vào Ví VNPT Pay với giá trị tối thiểu 10.000đ (số tiền này KH vẫn sử dụng được 

bình thường) để kích hoạt sử dụng 02 thẻ quà tặng. 

- Trường hợp 2: KH chưa có tài khoản tại Vietbank 

 Trong thời gian khuyến mại, KH thực hiện đăng ký thông tin mở tài khoản Vietbank qua hệ 

thống ứng dụng VNPT Pay sẽ được tặng 100.000 đồng (02 thẻ quà tặng trị giá 50.000đ/thẻ); và 

 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký thông tin: 

 KH phải ra quầy giao dịch của Vietbank để thực hiện các thủ tục mở tài khoản 

 KH thực hiện liên kết tài khoản Vietbank với Ví VNPT Pay và nạp tiền từ tài khoản 

Vietbank với giá trị tối thiểu 10.000đ (số tiền này KH vẫn sử dụng được bình thường) 

để kích hoạt sử dụng 02 thẻ quà tặng. 

- Điều kiện chung: 

 Hết thời hạn quy định nêu trên mà KH không thực hiện những thủ tục để kích hoạt thẻ quà tặng 

thì thẻ quà tặng sẽ tự động bị hủy.  

 Thẻ bị hủy sẽ được sử dụng để khuyến mại cho những KH tiếp theo đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định về đối tượng hưởng khuyến mại của chương trình. 

7.2. Cách thức phát hành thẻ quà tặng: Thẻ quà tặng của KH là mã thẻ điện tử, được hiển thị trong 

mục “Ưu đãi” ứng dụng VNPT Pay. Thông tin thẻ bao gồm: tên thẻ, giá trị và thời hạn sử dụng. 

7.3. Quy định về thẻ quà tặng: 

- Thẻ quà tặng không được cho/tặng hay quy đổi thành tiền mặt. 

- Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất cho một giao dịch thanh toán. Trường hợp KH 

không sử dụng hết giá trị của thẻ quà tặng, Vietbank và VNPT Pay sẽ không hoàn phần tiền còn lại. 



- Trong một lần thanh toán, KH có thể sử dụng 01 hoặc cả 02 thẻ để hỗ trợ thanh toán tất cả hóa 

đơn/dịch vụ đang cung cấp trên ứng dụng VNPT Pay thông qua Ví VNPT Pay. 

- Thẻ quà tặng có thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ khi KH được thông báo đã được nhận Thẻ quà 

tặng trên ứng dụng VNPT Pay.  

7.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Khi thẻ quà tặng được kích hoạt để sử dụng. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Trên ứng dụng VNPT Pay. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Tặng thẻ quà tặng cho KH đủ điều kiện theo đối tượng hưởng 

khuyến mại và KH đã kích hoạt thẻ quà tặng thành công. 

7.5.  Thông báo trúng thưởng: 

- KH sẽ được thông báo nội dung liên quan trên ứng dụng VNPT Pay đối với các trường hợp sau 

đây: 

 Khi KH thực hiện liên kết tài khoản Vietbank với Ví VNPT Pay hoặc KH đăng ký thông tin 

mở tài khoản Vietbank trên ứng dụng VNPT Pay. 

 Khi KH thực hiện nạp tiền từ tài khoản Vietbank vào Ví VNPT Pay thành công. 

 Thông báo cảnh báo khi Thẻ quà tặng sắp hết hạn sử dụng. 

7.6. Thời gian kết thúc trao thưởng: Khi số lượng KH thỏa mãn điều kiện được nhận khuyến mại và 

kích hoạt thành công đạt đủ số lượng 2.000 KH hoặc đến khi hết thời gian khuyến mại tùy thời 

điểm nào đến trước. 

8. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho KH về chương trình khuyến mại: 

 Hotline CSKH Vietbank: 1800 1122 

 Hotline CSKH VNPT Pay: 19001809 (nhánh 2) 

9. Trách nhiệm công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và/hoặc Tổng 

công ty Truyền thông (VNPT-Media) sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình 

khuyến mại trên ít nhất 01 (một) phương tiện thông tin đại chúng. 

10. Các quy định khác (nếu có): 

- Một KH chỉ được nhận 01 lần khuyến mại duy nhất. 

- Vietbank và VNPT-Media được quyền sử dụng tên, hình ảnh của KH trúng thưởng cho mục đích 

quảng cáo thương mại nếu KH đồng ý. 

- Vietbank và VNPT-Media có quyền bảo lưu việc trả thưởng đối với các trường hợp có dấu hiệu 

gian lận hay lạm dụng để xem xét. 

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

Vietbank và VNPT-Media có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 


