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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“QUÉT VIETQR – THẢ GA ƯU ĐÃI” 

 

1. Tên Chương trình: “Quét VietQR – Thả ga ưu đãi”  

2. Thời gian áp dụng: Từ 0:00:00 ngày 16/06/2021 đến hết 23:59:59 ngày 31/07/2021  

3. Thời gian xét thưởng:  

Bao gồm 02 đợt:  

- Đợt 1: Từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 11/07/2021. 

- Đợt 2: Từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021.  

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:  

- Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại VIETBANK  

- Là người thụ hưởng (nhận tiền chuyển từ ngân hàng khác về VIETBANK) thông qua dịch vụ 

chuyển tiền nhanh 24/7 bằng mã QR.  

5. Hướng dẫn tham gia:  

Bước 1: Khách hàng VIETBANK tạo mã QR (VietQR) trực tiếp bằng cách truy cập vào đường dẫn : 

https://vietqr.net Bước 2: Thiết lập thông tin mã QR theo hướng dẫn bao gồm: Ngân hàng thụ 

hưởng, Số tài khoản thụ hưởng, Tên chủ tài khoản …  

Bước 3: Lưu mã QR vừa tạo và chia sẻ với người chuyển tiền.  

Bước 4: Người chuyển tiền sử dụng ứng dụng của ngân hàng chuyển (*) , thực hiện giao dịch 

chuyển tiền nhanh NAPAS 247 bằng cách quét mã QR do người nhận gửi để chuyển tiền tới tài 

khoản của người nhận tại VIETBANK.  

(*) Danh sách ngân hàng cho phép chuyển tiền bằng VietQR: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB, 

MSB, NamABank, VPBank, VIB, TPBank, SeABank, LienVietPostBank, ACB, VietcapitalBank, 

Sacombank 
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Danh sách ngân hàng nhận tiền bằng VietQR: xem tại : https://vietqr.net 

6. Quà tặng và hình thức nhận thưởng: Giải thưởng bằng tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào 

tài khoản của các khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng theo danh sách được VIETBANK và 

NAPAS công bố. 

7. Điều kiện áp dụng: 

- Mỗi khách hàng (căn cứ trên 01 số thẻ/số tài khoản mở tại mỗi NHTH) chỉ được hưởng 01 Giải 

Đỉnh cao và/ hoặc 01 Giải Tiên Phong trong thời gian áp dụng chương trình 

- Khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhận tiền thành công cao nhất ghi nhận tại NAPAS trong thời 

gian áp dụng chương trình. Ưu tiên xét thưởng cho các khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền 

tới nhiều số thẻ/số tài khoản khác nhau nhiều hơn. Ví dụ: các khách hàng có số lượng giao dịch 

bằng nhau, NAPAS sẽ ưu tiên xét thưởng cho khách hàng chuyển tới nhiều số thẻ/số tài khoản 

khác nhau nhất. 

- Tổng giá trị các giao dịch xét thưởng của mỗi Khách hàng phải tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 50% 

giá trị giải thưởng. Ví dụ: Khách hàng nhận giải nhất trị giá 5 triệu đồng phải có tổng giá trị các giao 

dịch xét thưởng từ 10 triệu đồng. 

- Với các giao dịch NAPAS nghi vấn lợi dụng thể lệ Chương trình để trục lợi, NAPAS và NHTV có 

quyền bỏ khỏi danh sách xét thưởng mà không cần thông báo. Ví dụ: khách hàng thực hiện nhiều 

giao dịch cùng tới 01 hoặc 02 số tài khoản thụ hưởng giống nhau. 

- Trường hợp, NAPAS không thể trả thưởng cho Khách hàng (vì lí do tài khoản đóng hoặc không tồn 

tại vì lý do khách quan khác, nếu có), NAPAS sẽ thông báo lại cho NHTV để phối hợp xác minh lại 

thông tin tài khoản trả thưởng. Trong vòng 05 (năm) ngày làm kế tiếp, nếu NAPAS không nhận 

được thông báo xác minh lại của NHTV thì khách hàng đó được hiểu không đủ điều kiện nhận 

thưởng của Chương trình, giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng 

thưởng kế tiếp. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải Đỉnh cao (Áp dụng cho mỗi ngân hàng thành viên tham gia chương trình): Tặng 5.000.000 

VNĐ (Năm triệu đồng) cho 1 khách hàng có tổng giá trị nhận tiền bằng mã VietQR cao nhất của 

VIETBANK. 

https://vietqr.net/
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- Giải Tiên Phong (Áp dụng cho tất cả ngân hàng thành viên tham gia chương trình): Tặng 100.000 

VNĐ (Một trăm ngàn đồng) cho tối đa 500 Khách hàng mỗi đợt, có giao dịch nhận tiền bằng mã 

VietQR thành công sớm nhất và đáp ứng các điều kiện khác của chương trình. 

Ghi chú: Chi phí giải thưởng chưa bao gồm VAT. 

9. Cách thức tổ chức và trao giải 

- Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS tổng hợp danh 

sách khách hàng đáp ứng các điều kiện của Chương trình và gửi thông báo cho các Ngân hàng để 

xác minh thông tin. 

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kế tiếp, Ngân hàng xác nhận thông tin định danh khách hàng 

(họ tên đầy đủ, tình trạng tài khoản) để NAPAS có cơ sở tổ chức trả thưởng cho các khách hàng 

trúng thưởng 

- Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công xác nhận của tất cả các ngân 

hàng tham gia chương trình, NAPAS trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho Khách 

hàng trúng thưởng. 

10. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình: Mọi thắc 

mắc vui lòng liên hệ Hotline 1800 6166 (miễn phí) hoặc PGD VIETBANK gần nhất để được tư vấn. 

11. Các quy định khác 

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kỳ quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ 

cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định 

của luật, chỉ thị đó. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết 

theo thỏa thuận giữa VIETBANK và khách hàng, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. 


