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1. Tên Chương trình khuyến mại: “Tặng mã Grab cho khách hàng trải nghiệm VPBank 

Dream” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Ứng dụng ngân hàng số VPBank Dream 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 02/04/2018 đến 30/04/2018 hoặc đến khi quà tặng được trao 

hết tùy theo điều kiện nào đến trước. 

4. Địa điểm khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng mã Grab trị giá 100.000 Đ cho 1.000 Khách hàng đầu tiên 

đăng ký thành công tài khoản Dream và tài khoản thanh toán Dream VPSuper. 

6. Nội dung chương trình khuyến mại: 

a) Nội dung khuyến mại 

- Tặng mã 100.000 VNĐ đi Grab (5 mã 20.000Đ) cho khách hàng đạt điều kiện sau: đăng 

ký thành công tài khoản Dream và đăng ký thành công ít nhất 1 trong 2 sản phẩm 

Dream VPSuper và Dream Saving. 

1 Loại mã Mã Serial Code – 7 ký tự 

2 Mệnh giá mã giảm giá Giảm giá 20.000đ/1 lần nhập mã. Mỗi mã sử dụng 1 

lần. 

3 Loại dịch vụ áp dụng Grab Car, Grab Bike, Grab Express 

4 Địa điểm có thể sử 

dụng mã (Điểm 

đi/điểm đến) 

21 thành phố tại Việt Nam 

5 Thời gian sử dụng 3-6 tháng theo yêu cầu phát hành của khách hàng 

6 Hình thức giao quà Nhắn tin tới số điện thoại khách hàng đăng ký trên 

VPBank Dream 

- Tổng số quà tặng: 1.000 phần quà. Áp dụng đến khi hết quà hoặc thời gian của chương 

trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

b)  Điều kiện khách hàng 

- Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 1 phần quà tặng trong chương trình 

- Đăng ký thành công tài khoản VPBank Dream và ít nhất 1 trong 2 sản phẩm Dream 

VPSuper và Dream Saving 

c) Thời gian nhận khuyến mại 

- VPBank thực hiện trao thưởng cho khách hàng không muộn hơn ngày 30/04/2018 

d) Cách thức nhận khuyến mại 
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- 15 ngày 1 lần, VPBank sẽ tổng hợp danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện chương 

trình để trả thưởng. 

- Giải thưởng được nhắn tin tới số điện thoại khách hàng đăng ký trên VPBank Dream 

e) Trách nhiệm thông báo 

- Danh sách khách hàng thỏa điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình sẽ được thông báo 

trên trang web của VPBank hoặc được thông báo trực tiếp đến KH bằng cách gửi tin nhắn 

hoặc gọi điện thoại hoặc email theo thông tin mà KH đã đăng ký với ngân hàng, VPBank 

không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với KH trúng thưởng theo 

các thông tin KH đã đăng ký. Trong trường hợp khách hàng có các thắc mắc/khiếu nại về 

qui trình hoặc kết quả của chương trình ưu đãi, khách hàng phải liên hệ VPBank trong vòng 

05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

7. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối DBS chịu trách nhiệm đảm bảo việc 

tặng giải thưởng cho KH 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, tài khoản thanh toán. 

8. Một số quy định khác 

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

024.39288880; 

b) VPBank được phép 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 và trên các phương tiện thông 

tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

c) VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ Thẻ không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc 

thư Thông Báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

d) Khách hàng sẽ mất quyền hưởng ưu đãi chương trình nếu khách hàng từ chối nhận ưu 

đãi, hoặc khi Thẻ đã hoặc đang bị hủy trước hoặc trong khoảng thời gian trao giải của 

chương trình. 

e) Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết 

quả Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương Trình này là cuối cùng, chính thức. 

f) Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm 

theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo 

quy định của pháp luật. 


