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QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Ban hành Thể lệ Chương trình khuyến mại 

“Gửi tiền online – An toàn nhân 2 năm 2016” 

 

––––––– 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

“GỬI TIỀN ONLINE – AN TOÀN NHÂN 2 NĂM 2016” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………./QĐ-TGĐ ngày …/…/…… của Tổng Giám đốc) 

1. Tên chương trình khuyến mại: Gửi tiền online – An toàn nhân 2 năm 2016 (sau đây gọi 

là “Chương trình”). 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến bao gồm tiền gửi tiết kiệm 

trực tuyến thường, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến gửi góp Easy Savings. Loại tiền gửi: 

VND. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 01/03/2016 đến hết ngày 31/07/2016 hoặc cho đến khi hết số 

lượng quà tặng, tùy thời điểm nào đến trước. 

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank.  

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân (bao gồm cả Khách 

hàng là Cán bộ nhân viên VPBank) là chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm trực tuyến đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện của Chương trình. 

7. Quà tặng và điều kiện tham gia Chương trình 

a. Quà tặng: 

- Quà tặng cho khách hàng theo chương trình này là mũ bảo hiểm có giá trị 85.000 

đồng/mũ. 

- Tổng số lượng quà tặng là 3.100 mũ bảo hiểm.  

http://www.vpbank.com.vn/


 
 

 
Mã hiệu:                                           Lần ban hành: 01 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ 

hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.    

                                                                                                                                        Trang số: 1 

b. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng gửi mới tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại VPBank trong thời gian triển 

khai chương trình và khoản tiền gửi trực tuyến có giá trị tiền gửi và kỳ hạn gửi tối 

thiểu như sau: 

Nội dung Tiết kiệm thường Easy Saving 

Giá trị tối thiểu 
300 triệu 50 triệu 

Kỳ hạn tối thiểu 
1 tháng 6 tháng 

- Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến được mở trên kênh VPBank Online tại địa chỉ 

www.online.vpbank.com.vn  hoặc trên ứng dụng VPBank Mobile. 

- Khách hàng đồng ý tham gia chương trình khuyến mại bằng việc đánh dấu vào nội 

dung “Khách hàng đã đọc, hiểu thể lệ chương trình” được hiển thị trên màn hình 

VPBank Online hoặc ứng dụng VPBank Mobile.  

- Trong thời gian triển khai chương trình, nếu lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm 

trực tuyến dưới 06 tháng của khách hàng là 5.5%/năm hoặc mức lãi suất thấp hơn 

nhưng tổng tiền lãi mà khách hàng nhận được cộng với giá trị quà tặng lớn hơn lãi 

suất tiền gửi tối đa theo quy định của NHNN thì khách hàng không đáp ứng điều 

kiện nhận quà tặng theo chương trình này. 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận nhiều nhất 01 mũ/Tài khoản tiền gửi trực tuyến có 

kỳ hạn và 03 mũ/toàn chương trình.  

c. Cách thức nhận quà: 

Khách hàng nhận quà tặng là mũ bảo hiểm trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh của 

VPBank trên toàn quốc nơi mà khách hàng lựa chọn trên kênh VPBank Online hoặc 

ứng dụng VPBank Mobile.  

d. Trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến 

tham gia chương trình này, khách hàng đồng ý rằng VPBank được quyền thu hồi lại 

giá trị quà tặng mà khách hàng đã nhận từ chương trình bằng cách trích giá trị tương 

đương tại khoản tiền gửi gốc khi khách hàng tất toán trước hạn. 

8. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối KHCN chịu trách nhiệm đảm bảo 

việc tặng quà cho Khách hàng theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân 

hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn. 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: 

http://www.online.vpbank.com.vn/


 
 

 
Mã hiệu:                                           Lần ban hành: 01 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ 

hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.    

                                                                                                                                        Trang số: 2 

Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415 hoặc 

04.39288880. 

10. Các quy định khác: 

a. Quà tặng theo chương trình này không được quy đổi thành tiền mặt. 

b. Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản 

và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội 

dung thay đổi liên quan đến Chương trình  này (nếu có). 

c. VPBank được quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách 

hàng, cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank. 

d. Giá trị quà tặng theo chương trình này là khoản trước thuế TNCN. Khách hàng nhận 

quà chịu mọi chi phí, các loại thuế và các khoản phí khác liên quan đến việc nhận 

thưởng theo quy định của Pháp luật và của VPBank (nếu có). 

e. VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền 

tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến 

cho Khách hàng không thực hiện được giao dịch gửi tiết kiệm và/hoặc thực hiện 

thành công giao dịch nhưng không nhận được thông tin/thông báo về giao dịch gửi 

tiền trực tuyến. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp VPBank sẽ nỗ lực tối đa trong việc 

xử lý các tình huống liên quan phát sinh nhằm thực hiện chương trình khuyến mại 

đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan và đảm bảo quyền lợi cho Khách 

hàng. 

f. VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, xác 

định khách hàng được nhận quà.  

g. Nội dung Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình, 

VPBank sẽ thông báo tại website www.vpbank.com.vn; 

h. Việc thực hiện chương trình khuyến mại sẽ được VPBank tuân thủ theo đúng các 

quy định liên quan của pháp luật hiện hành. 

i. Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy 

định hiện hành của VPBank và quy định pháp luật. 
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