
 

 

 

1. Tên chương trình: Thanh toán không giới hạn – Trải nghiệm ngàn niềm vui 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của 

VPBank, bao gồm: Dịch vụ internet banking -  VPBank Online và mobile banking – 

VPBank Mobile. 

3. Thời gian triển khai:  Từ ngày 15/08/2015 – 15/10/2016 (Dự kiến) 

4. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống VPBank 

5. Nội dung chương trình:   

i. Nội dung: 

Tặng 50,000 VNĐ vào tài khoản cho 1000 khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán 

hóa đơn lần đầu tiên và sớm nhất (*) trên kênh VPBank Online & VPBank Mobile, với giá trị 

giao dịch tối thiểu mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn đạt 100,000 VNĐ. 

ii. Thời gian tặng thưởng: 

   Tặng 01 lần (một lần), trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc Chương trình 

khuyến mãi.  

 Sau khi xác định được khách hàng đạt đủ điều kiện nhận thưởng, VPBank thông 

báo đến khách hàng trúng thưởng cho khách hàng thông qua email.  

iii. Điều kiện áp dụng:  

 (*) Giao dịch sớm nhất được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình đến 

khi thời gian kết thúc chương trình. 

 Giao dịch thanh toán hóa đơn cần phải đạt điều kiện: Giao dịch thành công và 

được hiểu là khi khách hàng kết thúc giao dịch và giao dịch được ghi nhận thành 

công trên hệ thống của VPBank.  

 Giá trị giao dịch thanh toán hóa đơn cần phải đạt tối thiểu 100,000 VNĐ/ giao 

dịch. 

6. 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. 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“THANH TOÁN KHÔNG GIỚI HẠN – TRẢI NGHIỆM NGÀN NIỀM VUI” 

 



 
 

7. Trách nhiệm thông báo: 

VPBank sẽ thông báo đầy đủ, công khai kết quả và danh sách Khách hàng trúng thưởng 

tại các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc và trên website: www.vpbank.com.vn.  

8. Các quy định khác: 

a) Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Khách hàng chấp nhận tất cả các 

Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan 

đến Thể lệ này (nếu có); 

b) VPBank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của Khách hàng nhận được 

khuyến mại trong các hoạt động quảng bá của VPBank; 

c) Các cá nhân nhận quà tặng chịu các khoản thuế, phí phát sinh liên quan (nếu có); 

d) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch thanh toán 

hợp lệ, xác định khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi; 

e) 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; 

f) Việc khuyến mại sẽ được VPBank thực hiện theo đúng các quy định liên quan của 

pháp luật hiện hành; 

g) 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. 
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