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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

PHÚC LỘC SUM VẦY 

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: Phúc Lộc Sum Vầy 

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

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

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/11/2017 đến hết giờ giao dịch ngày 10/02/2018 hoặc đến khi hết 

quà tặng. 

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

6. Hình thức khuyến mại: Nhận quà tặng ngay & Quay số trúng thưởng cuối chương trình. 

7. 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. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

 Quà tặng Giá trị quà tặng Số lượng Thành tiền 

(VND) 

Loại quà 1 Cặp ly thủy tinh 100.000 9.750 975.000.000 

Loại quà 2 Bộ 6 chén sứ 200.000 4.880 976.000.000 

Loại quà 3 Bộ bình trà 300.000 3.250 975.000.000 

Loại quà 4 Bộ bình rượu thủy tinh 500.000 3.250 1.625.000.000 

Loại quà 5 Bộ bàn ăn 800.000 2.440 1.952.000.000 

Tổng cộng 23.570 6.503.000.000 

Giải đặc biệt Linh vật bằng vàng trị giá 10 lượng 370.000.000 1 370.000.000 

Giải nhất Linh vật bằng vàng trị giá 1 lượng 37.000.000 2 74.000.000 

Giải nhì Linh vật bằng vàng trị giá 2 chỉ 7.400.000 5 37.000.000 

Giải ba Linh vật bằng vàng trị giá 1 chỉ 3.700.000 30 111.000.000 

Giải may mắn Iphone X 64GB 35.000.000 3 105.000.000 

Tổng cộng 41 697.000.000 

Tổng giá trị quà tặng  7.200.000.000 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 7.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, 

hai trăm triệu đồng). 

- Đối với giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba:  

 Khách hàng trúng thưởng có tuổi âm lịch thuộc con giáp nào sẽ được nhận linh vật vàng tương 

ứng với con giáp đó. 

 Giá trị nêu trên đã bao gồm khối lượng vàng SJC, chưa bao gồm công chế tác. 
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 Khách hàng được quyền chọn lựa giải thưởng bằng hiện vật hoặc quy đổi thành tiền mặt với 

giá trị tương đương. 

 Quay số cho tất cả các mã số dự thưởng đã được cấp cho chương trình từ ngày 20/11/2017 – 

10/02/2018.  

- Đối với giải may mắn:  

 Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương giá trị đã công bố ở trên theo 

yêu cầu của khách hàng hoặc trong trường hợp giải thưởng chưa có bán trên thị trường vào 

thời điểm trao giải cho khách hàng trúng thưởng 

 Giải may mắn sẽ được quay số vào cuối chương trình: 

 1 Iphone X 64GB: quay số xác định trúng thưởng cho các Khách hàng khu vực Hà Nội, 

Nghệ An, Hải Phòng có mã số dự thưởng được cấp từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 

10/02/2018 

 1 Iphone X 64GB: quay số xác định trúng thưởng cho các Khách hàng khu vực Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi, Khánh Hòa có mã số dự thưởng được cấp từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 

10/02/2018 

 1 Iphone X 64GB: quay số xác định trúng thưởng cho các Khách hàng khu vực TP HCM, 

Long An, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ có mã số dự thưởng được cấp từ ngày 

20/11/2017 đến hết ngày 10/02/2018 

 

9.  Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

9.1. Cách thức tham gia chương trình: 

- 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:  

Trị giá 

quà tặng 

(VND) 

Kỳ hạn gửi và mức tiền gửi 

1 tháng 2 tháng 3T đến 5T 6T đến 12T 13T đến 15T 18T đến 36T 

100.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 40.000.000 30.000.000 

200.000 600.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 90.000.000 50.000.000 

300.000 900.000.000 500.000.000 350.000.000 300.000.000 150.000.000 100.000.000 

500.000 1.500.000.000 800.000.000 500.000.000 500.000.000 250.000.000 150.000.000 

800.000 2.400.000.000 1.200.000.000 750.000.000 800.000.000 350.000.000 250.000.000 

 

- Vietbank sẽ công bố lãi suất áp dụng cho chương trình tại website: www.vietbank.com.vn và 

niêm yết tại các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc. Lãi suất áp dụng có thể được thay 
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đổi theo từng thời kỳ và tuân thủ đúng qui định của pháp luật hiện hành và của Ngân hàng nhà 

nước. 

- Ngoài ra, Khách hàng tham gửi tiết kiệm tùy thuộc vào kỳ hạn gửi và số tiền gửi, sẽ được cấp mã 

dự thưởng như sau: 

Kỳ hạn gửi 
Số tiền gửi 

(triệu đồng) 
Mã dự thưởng 

1 tháng - <  12 tháng 50 triệu trở lên 1 

12 tháng trở lên 30 triệu trở lên 1 

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

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

gửi. 

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

 Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 60 mã dự thưởng trong một ngày giao dịch. 

 Khách hàng sẽ được tham gia quay số xác định giải thưởng vào cuối chương trình 

 Ngoài ra, đối với khách hàng lần đầu tiên giao dịch tại Vietbank (chưa có mã khách hàng 

trước đó) khi tham gia chương trình sẽ được tặng thêm 3 mã số dự thưởng quay số cuối 

chương trình. 

 Mã số dự thưởng sẽ được cấp ngẫu nhiên trên hệ thống. 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. 

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

Mã số dự thưởng chương trình phát hành: Gồm 06 (sáu) chữ số tương ứng với các chữ số hàng đơn 

vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, bắt đầu từ số 000001 đến 

số 999999. 

9.3. 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. 

- Thời gian quay số dự kiến: 24/2/2018 

- Địa điểm quay số: 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

- 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. 

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

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

trúng thưởng, thông báo về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng. 

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

www.vietbank.com.vn. 

http://www.vietbank.com.vn/
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9.5. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng: 

- Thời gian trao thưởng dự kiến: ngày 03/03/2018 

- 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. 

 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. 

9.6. 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 

9.7.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. 

10. 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. 

- Khách hàng tham gia CTKM được quyền vay cầm cố sổ tiết kiệm 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. 

- Đối với giải thưởng quay số cuối chương trình, 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. 



 

 5/5 

- 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, 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. 


