
 
 

 
                                                                                                                                        Trang số: 2 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

CÓ VPBANK ONLINE APP NẠP TIỀN CỰC NHANH - QUÀ TẶNG CỰC ĐÃ 

 (Kèm theo công văn số........./2017/CV-VPBank ngày ...../.... /2017 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 
Vượng) 

1. Tên chương trình khuyến mãi (sau đây gọi là Chương trình): “Có VPBank Online APP nạp tiền 
cực nhanh - quà tặng cực đã” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi:  

- Dịch vụ ngân hàng điện tử VPBank Online 
- Ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động VPBank Online APP 
- Giao dịch tài chính trên VPBank Online và VPBank Online APP, bao gồm: Nạp thẻ (Topup), 

thanh toán hóa đơn (Billings), chuyển tiền, tiết kiệm online. 
3. Thời gian triển khai: Từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 30/12/2017. 

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

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân 
lần đầu tải và kích hoạt thành công ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động VPBank 
Online APP, Khách hàng phát sinh giao dịch tài chính trên VPBank Online và VPBank Online 
APP trong thời gian triển khai chương trình..  

6. Hình thức khuyến mãi: Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng.  

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng Nội dung giải thưởng 
Trị giá 

giải thưởng 
(VNĐ) 

Số lượng giải 
thưởng 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Quà tặng cho KH 
lần đầu kích hoạt 
VPBank Online 

APP 

Tặng tiền 50.000 đồng 
vào tài khoản thanh 
toán của Khách hàng 
tại VPBank 

50.000 
4.800 giải thưởng 

(3 tháng x 1.600 KH 
đầu tiên/tháng)   

240.000.000 

Top 30 KH giao 
dịch nhiều nhất 

mỗi tuần 

Tặng tiền 300.000 
đồng vào tài khoản 
thanh toán của Khách 
hàng tại VPBank 

300.000 
390 giải thưởng 

(13 tuần x 30 
KH/tuần) 

117.000.000 

Tổng cộng: 357.000.000 

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 357.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lăm 
mươi bảy triệu đồng chẵn) 

8. Điều kiện và cách thức tham gia chương trình 

8.1. Quà tặng cho khách hàng lần đầu kích hoạt VPBank Online APP  

a) Điều kiện tham gia chương trình 
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân lần đầu tải và kích hoạt thành công ứng dụng 

ngân hàng điện tử trên thiết bị di động VPBank Online APP trong thời gian triển khai 
chương trình. 

- Tặng 50.000 VNĐ cho khách hàng thuộc đối tượng trên, sử dụng VPBank Online APP 
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thực hiện 01 giao dịch nạp thẻ (Topup) có giá trị tối thiểu từ 30.000 VNĐ trở lên và phát 
sinh thêm 01 giao dịch tài chính khác trong cùng tháng kích hoạt APP. 

- Các loại giao dịch tài chính hợp lệ bao gồm: giao dịch chuyển tiền (nội bộ, liên ngân 
hàng); thanh toán các loại hóa đơn (tiền điện, nước, internet, cước điện thoại cố định, di 
động trả sau, cước truyền hình cáp, thanh toán vé tàu, vé máy bay, các khoản vay tài 
chính...); giao dịch Topup có giá trị từ 30.000 VNĐ trở lên; tiết kiệm online. 

- Áp dụng cho 1.600 khách hàng đầu tiên mỗi tháng.  
b) Cách thức và thời gian nhận thưởng: 

- Danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng sẽ được thống kê sau mỗi tuần; 
- Quà tặng được trao cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 5-7 ngày 

làm việc tiếp theo kể từ khi kết thúc tuần đó.  
- Khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại VPBank để nhận thưởng. Nếu tại thời điểm 

trao thưởng, khách hàng không có tài khoản thanh toán tại VPBank thì giải thưởng sẽ 
được trao cho Khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính hợp lệ cao nhất tiếp sau 
đó. Nếu khách hàng có nhiều hơn 1 tài khoản thanh toán tại VPBank, VPBank sẽ lựa chọn 
tài khoản để trả thưởng lần lượt theo tiêu chí: Tài khoản đang hoạt động, tài khoản có số 
dư… 

8.2. Giải thưởng cho TOP 30 khách hàng giao dịch nhiều nhất mỗi tuần 

a) Điều kiện tham gia chương trình 
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 

VPBank Online và/hoặc ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động VPBank Online 
APP. 

- Tặng 300.000 VNĐ/giải thưởng cho 30 khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính 
trên cả 2 kênh VPBank Online và VPBank Online APP nhiều nhất mỗi tuần; và thỏa mãn 
điều kiện tối thiểu: ít nhất 3 giao dịch/tuần và có 2 loại giao dịch khác nhau. 

- Các loại giao dịch tài chính hợp lệ bao gồm: giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng; gửi tiết 
kiệm online; thanh toán hóa đơn (tiền điện, nước, internet, cước điện thoại cố định, di 
động trả sau, cước truyền hình cáp, thanh toán vé tàu, vé máy bay, các khoản vay tài chính 
...); với giao dịch Topup có giá trị từ 30.000 VNĐ trở lên. Không áp dụng với giao dịch 
chuyển tiền nội bộ. 

- Trường hợp nhiều khách hàng có tổng số lượng giao dịch hợp lệ bằng nhau trong tuần 
triển khai, khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao hơn sẽ được ưu tiên nhận giải thưởng. 

- Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều giải thưởng tuần trong cả chương trình. 
b) Cách thức và thời gian nhận thưởng: 

- Kết thúc mỗi tuần, VPBank tổng hợp số liệu và xác định danh sách khách hàng đủ điều 
kiện nhận thưởng của tuần đó. Tuần triển khai được tính 7 ngày, từ 0h00phút ngày Thứ 
Hai đến 23h59phút ngày Chủ Nhật. 

- Giải thưởng hàng tuần được trao cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 
5-7 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi kết thúc tuần đó.  

- Khách hàng phải có tài khoản thanh toán tại VPBank để nhận thưởng. Nếu tại thời điểm 
trao thưởng, khách hàng không có tài khoản thanh toán tại VPBank thì giải thưởng sẽ 
được trao cho Khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính hợp lệ cao nhất tiếp sau 
đó. Nếu khách hàng có nhiều hơn 1 tài khoản thanh toán tại VPBank, VPBank sẽ lựa chọn 
tài khoản để trả thưởng lần lượt theo tiêu chí: Tài khoản đang hoạt động, tài khoản có số 
dư… 

9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: 
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- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, khách hàng liên hệ các địa điểm giao 
dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7, Hotline – 
1900545415 hoặc 024.39288880. 

10. Trách nhiệm thông báo: 

- VPBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mãi, 
công khai kết quả 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.vpbank.com.vn và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng. 

11. Các quy định khác: 

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

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 miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian 
diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng không thực hiện được hoặc bị sai 
lệch; 

d) VPBank được quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng, 
người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank. 

e) VPBank là người xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện 
chương trình khuyến mại. 

f) Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách 
quan.  

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 khuyến mại sẽ được VPBank thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực 
hiện theo đúng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành. 

 

                   Đại diện theo pháp luật của thương nhân 

      Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Công Nghệ số - VPBank 

                                           

 


