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1. Tên chương trình khuyến mại: Chung tay, chạm tới ước mơ (sau đây gọi là Chương 
trình). 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/10/2016 đến hết ngày 15/12/2016. 

3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm “Tiết kiệm trực tuyến” bao gồm “Tiết kiệm 
trực tuyến thường” và “Tiết kiệm trực tuyến gửi góp Easy Savings”. 

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân mở sổ tiết kiệm trực 
tuyến trên kênh VPBank Online tại địa chỉ https://online.vpbank.com.vn hoặc 
https://online.vpbank.com.vn/one/ hoặc trên VPBank Online – Mobile app trong thời gian 
trên. 

Trong trường hợp khách hàng tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến trước hạn, khách hàng sẽ 
phải hoàn trả lại cho VPBank giá trị quà tặng/giải thưởng đã nhận từ Chương trình. 

5. Cơ cấu giải thưởng quà tặng tiền mặt: 

5.1 Cơ cấu, giá trị quà tặng và điều kiện áp dụng:  

TT 
Tên giải 
thưởng 

Điều kiện 
Số lượng 
quà tặng 

Giá trị mỗi quà 
tặng (VND) 

1 
Quà tặng trao 
ngay 

1.000 khách hàng đầu tiên lần đầu 
gửi tiền Online với sổ gửi từ 300 triệu 
đồng trở lên có kỳ hạn từ 6 tháng trở 
lên.  

1.000 100.000 

2 
Quà tặng từ số 
68 may mắn 

300 khách hàng đầu tiên mở sổ tiết 
kiệm trực tuyến mới với giá trị sổ gửi 
từ 100 triệu đồng có kỳ hạn từ 03 
tháng trở lên, đồng thời số sổ ngẫu 
nhiên xuất hiện có 2 số cuối là 68. 

300 230.000 

5.2 Hình thức tặng quà: Hệ thống sẽ email thông báo cho khách hàng trúng thưởng về 
quà tặng tiền mặt và thời gian nhận thưởng. Quà tặng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản 
thanh toán của khách hàng thỏa mãn điều kiện vào các thời điểm: ngày 30/11/2016 và 
ngày 31/12/2016. 

6. Quay số trúng thưởng  

6.1  Quy định về mã số dự thưởng: 

- Tổng mã số dự thưởng phát hành là 99.999.999 số bắt đầu từ 900.000.001 đến 
999.999.999 do hệ thống tự động sinh ra ngẫu nhiên. 

- Khách hàng phải đảm bảo số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn tối thiểu cho Chương trình quay số 
như sau: 

 

  

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

CHUNG TAY, CHẠM TỚI ƯỚC MƠ 1 TỶ 

  
  

https://online.vpbank.com.vn/
https://online.vpbank.com.vn/one/


 

2 

 

Tiêu chí 
Tiết kiệm trực tuyến 

thường 
Tiết kiệm trực tuyến gửi góp 

(Easy Savings) 

Số tiền gửi tối thiểu 50.000.000 VND 50.000.000 VND 

Kỳ hạn tối thiểu tháng 6 tháng 

- Quy tắc xác định số lượng mã số dự thưởng khách hàng được nhận: 

Số lượng mã số dự thưởng   = 
Số tiền gửi * kỳ hạn tháng 

Số tiền gửi tối thiểu * kỳ hạn tối thiểu 

- Lưu ý:  

+ Số lượng mã số dự thưởng: là số nguyên làm tròn xuống 

+ Mỗi tài khoản tiết kiệm có thể có nhiều hơn 01 (một) mã dự thưởng. 

+ Đối với tiết kiệm gửi góp chỉ tính mã số cho số tiền gửi ban đầu, các lần gửi góp tiếp 
theo sẽ không được tính mã số dự thưởng 

VPBank sẽ gửi SMS và email tới khách hàng để cung cấp mã số dự thưởng sau khi khách 
hàng mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến thành công 2 ngày. 

6.2  Cách thức quay thưởng 

- Tại thời điểm quay số, tùy thuộc vào tổng số sổ tiết kiệm trực tuyến khách hàng gửi mới 
trong thời gian thực hiện Chương trình thỏa mãn điều kiện của Điều ước nào thì sẽ áp dụng 
giá trị giải thưởng tương ứng với điều ước ấy. Điều kiện của từng Điều ước quy định cụ thể 
dưới đây. 

- Quay số vào cuối chương trình để tìm ra 01 Khách hàng may mắn nhận thưởng. 

 

Nội dung Điều kiện  

(Tới thời điểm quay số) 

Quà tặng tiền mặt 

VND 

Điều ước 200 
triệu 

Tổng Sổ sổ mở mới trong thời gian thực hiện 
Chương trình đạt ngưỡng dưới 60.000 sổ 

200.000.000 

Điều ước 500 
triệu 

Tổng Sổ sổ mở mới trong thời gian thực hiện 
Chương trình từ 60.001 đến  70.000 sổ 

500.000.000 

Điều ước 1 tỷ 
Tổng Sổ sổ mở mới trong thời gian thực hiện 
Chương trình đạt trên 70.001 sổ 

 

1.000.000.000 

 

- Lưu ý: Khách hàng được nhận thưởng không được tất toán trước hạn. 

 

 


