
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 
1. Tên chương trình khuyến mại:  Ipad hiệu tặng người sành điệu 
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 31/12/2014 
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thẻ tín dụng VPBank MasterCard có chi tiêu tại 

nước ngoài. 
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Máy tính bảng Ipad Air 32GB Wifi Cellular. 
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: VPBank trên toàn quốc 
6. Hình thức khuyến mại: Quay số điện tử xác định trúng thưởng 
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân sở hữu thẻ tín dụng 

VPBank MasterCard có chi tiêu thẻ tín dụng ở nước ngoài trong thời gian triển khai chương 
trình 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu 
giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá 
Tổng số 

lượng giải 
thưởng 

Thành tiền    

giải thưởng              
( VNĐ )      (VNĐ) 

03 giải 
thưởng mỗi 
kỳ  

01 (một) máy tính bảng 
Ipad Air 32GB Wifi 
Cellular 

16,990,000 6 101.940.000 

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG 6 101,940,000 

 
- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình: 101,940,000 ( một trăm lẻ một triệu chín trăm 

bốn mươi nghìn đồng) 

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

9.1 Cách thức tham gia chương trình 
- Khách hàng là cá nhân sở hữu thẻ tín dụng VPBank MasterCard có chi tiêu thẻ tín dụng ở 

nước ngoài trong thời gian triển khai chương trình 
- Với mỗi 1 triệu đồng chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VPBank MasterCard trong suốt thời gian 

hiệu lực của Chương trình, chủ Thẻ sẽ nhận được một mã quay số điện tử điện tử. 
- Mã quay số điện tử là Mã (ID) tài khoản Thẻ tín dụng của KH. Cứ 1 triệu chi tiêu thỏa 

điều kiện chương trình, Mã (ID) tài khoản Thẻ tín dụng sẽ được ghi nhận 01 lần để tham 
gia quay số điện tử 
Ví dụ: KH chi tiêu 10 triệu, Mã(ID) tài khoản Thẻ tín dụng của KH sẽ xuất hiện 10 lần 
trong kho mã số tham gia quay số điện tử 

- Loại thẻ áp dụng: Tất cả các loại thẻ tín dụng VPBank Master Card 
- Giao dịch được coi là hợp lệ khi: 

o Giao dịch với mục đích thanh toán hàng hóa/ dịch vụ tại nước ngoài được thực 
hiện thành công bằng thẻ tín dụng VPBank Master Card tại POS hoặc qua mạng 
kể từ ngày 01/11/2014 cho đến hết ngày 31/12/2014 và được báo nợ thành công 
trước ngày 06/01/2015. 



 
o Giá trị tối thiểu của giao dịch là 1.000.000 VND hoặc có giá trị quy đổi tương 

đương khi Khách hàng thanh toán bằng ngoại tệ khác VND (được quy đổi sang 
VND theo tỷ lệ quy đổi của VPBank) 

- Giao dịch được coi là không hợp lệ khi: 
o Giao dịch không nhằm mục đích thanh toán hàng hóa/ dịch vụ và / hoặc không 

được thực hiện tại POS hoặc qua mạng, bao gồm nhưng không giới hạn như: 
thanh toán qua fax, mail, điện thoại, giao dịch thanh toán qua Call Center 247, 
giao dịch thanh toán qua Telesales… giao dịch rút tiền mặt và tất cả các loại giao 
dịch được thực hiện trên máy ATM (chuyển khoản, kiểm tra số dư, liệt kê giao 
dịch gần nhất…) 

o Giao dịch bị hủy hoặc ghi có lại trong thời gian diễn ra chương trình và trước thời 
điểm thực hiện trao thưởng 

o Thẻ bị Khách hàng chủ động hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trước 
thời điểm thực hiện trao thưởng 

9.2  Cách thức xác định trúng thưởng: 
- Chương trình bao gồm 2 đợt quay số điện tử, chi tiết như sau: 

o Đợt 1: quay số điện tử cho các Khách hàng có mã số phát sinh trong giai đoạn từ 
01/11/2014 đến 30/11/2014  

o Đợt 2: quay số điện tử cho các Khách hàng có mã số phát sinh trong giai đoạn từ 
01/12/2014 đến 31/12/2014 

- VPBank căn cứ vào kết quả quay số điện tử sẽ chọn ra 3 Chủ Thẻ may mắn để nhận giải 
thưởng mỗi đợt 

- Phần thưởng cho mỗi Chủ Thẻ may mắn là 01 (một) máy tính bảng Ipad Air 32GB Wifi 
Cellular 

10. Thời gian, địa điểm thực hiện Quay số điện tử  

10.1 Thời gian dự kiến:  
- Đợt 1: 05/12/2014  
- Đợt 2: 05/01/2015 
10.2 Địa điểm tổ chức Quay số điện tử: Tại một trong các Chi nhánh của VPBank. 

 
11. Thời gian, địa điểm, cách thức, thủ tục nhận thưởng 

- Thủ tục báo trúng thưởng và đến nhận thưởng: 
• Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày quay số điện tử may mắn để xác định Khách 

hàng trúng thưởng, VPBank sẽ thông báo tới Khách hàng trúng thưởng bằng cách gọi 
điện thoại và nhắn SMS theo số điện thoại Khách hàng đã đăng ký khi mở tài khoản 
hoặc theo địa chỉ nơi ở hoặc Thư điện tử qua địa chỉ email đã đăng ký nhận thông tin 
liên lạc. VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với 
Khách hàng trúng thưởng theo các đầu mối liên hệ đã đăng ký và trường hợp khách 
hàng trúng thưởng nhưng không đến nhận thưởng theo đúng thời hạn quy định. 

• Khi đến nhận thưởng, Khách hàng phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và khai báo các 
thông tin liên quan đến Thẻ tín dụng mở tại VPBank mà Khách hàng có giao dịch 
trúng thưởng. Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đến nhận thì người 



 
được ủy quyền phải xuất trình thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa 
phương hoặc cơ quan công chứng. 

• Khách hàng trúng thưởng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi 
phí ăn ở, đi lại, các loại thuế và các khoản chi phí khác theo quy định của Pháp luật 
và của VPBank (nếu có). 

- Địa điểm trao thưởng: Tại các Chi nhánh của VPBank có khách hàng trúng thưởng giao 
dịch. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, nếu khách 
hàng không đến lĩnh thưởng thì phiếu thăm trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng; 
giải thưởng coi như không có Khách hàng nhận thưởng. 

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: Đầu mối giải đáp các 
thắc mắc liên quan tới chương trình: Hotline – 1900545415 hoặc 04.39288880. 

12. Trách nhiệm thông báo:  
- VPBank sẽ thông báo đầy đủ, công khai kết quả quay số điện tử và danh sách Khách 

hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng, tại các điểm giao dịch 
của VPBank trên toàn quốc và trên website: www.vpb.com.vn. 

13. Các qui định khác 
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận giải 

thưởng và các khoản thuế theo quy định của Pháp luật (nếu có). 
- Nếu được sự đồng ý của Khách hàng trúng thưởng, VPBank sẽ sử dụng hình ảnh, tư liệu 

và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại 
của VPBank. 

- VPBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của 
bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu 
thông trong chương trình khuyến mại. 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 thưởng, 
Ngân hàng có trách nhiệm trao các giải thưởng cho Khách hàng theo đúng quy định. Việc 
thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách 
quan. 

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi này có thể tham gia các chương trình 
khuyến mãi đồng thời khác của VPBank 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, VPBank có trách nhiệm trích 
nộp 50% giá trị của giải thưởng đã công bố vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định 
và Quy chế hiện hành của VPBank. 

                     

http://www.vpb.com.vn/

