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1. Tên chương trình: Giao dịch đúng điệu – Tri ân tiền triệu; 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/07/2016 đến hết 31/08/2016 (2 tháng); 

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống   

4. Nội dung Chương trình: 

4.1. Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân chưa sử dụng Mobile Banking 

    4.1.1      Điều kiện nhận thưởng: 

- Miễn phí 12 tháng sử dụng cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ  dịch vụ Internet Banking 

(VPBank Online) trước ngày 31/12/2016, áp dụng cho cả 02 kênh đăng ký dịch vụ: Online 

và tại quầy;  

- Tặng 50.000 điểm Loyalty cho 4.000 khách hàng đầu tiên tải và kích hoạt lần đầu ứng 

dụng ngân hàng điện tử VPBank Mobile kể từ thời điểm diễn ra chương trình; 

- Không áp dụng tặng điểm thưởng này cho Khách hàng đã hủy dịch vụ sau đó tải và kích 

hoạt lại; 

4.1.2 Quy định chi thưởng: 

- Dữ liệu chi thưởng được lấy từ trung tâm phân tích kinh doanh BIC định kỳ hàng tuần và 

tích điểm đổi quà loyalty ngay cho KH trong vòng 10 ngày sau khi KH kích hoạt ứng dụng; 

4.2. Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân (bao gồm cả Khách hàng là Cán 

bộ nhân viên VPBank) là chủ khoản tiền gửi trực tuyến Saving Online:  

4.2.1 Điều kiện nhận thưởng: 

- Giải Khách hàng mới: Tặng 1.000.000 điểm loyalty cho 50 Khách hàng đầu tiên lần đầu 
thực hiện Saving Online, giá trị  mỗi sổ từ 1 tỷ trở lên, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không áp 
dụng cho Khách hàng đã có sổ Saving Online trước thời điểm diễn ra chương trình; Mỗi 
Khách hàng chỉ được nhận giải thưởng 1 lần. 

- Giải Tri ân: Tặng 1.000.000 điểm loyalty cho 150 Khách hàng Saving Online giá trị sổ từ 
3 tỷ trở lên, kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, Giá trị sổ này là giá trị tăng thuần, thêm mới (không 
áp dụng cho sổ tất toán và gửi mới), áp dụng cho 150 khách hàng đầu tiên đạt điều kiện, 
mỗi Khách hàng chỉ được nhận giải thưởng 1 lần 

Lưu ý: 

- Khách hàng lần đầu tiên Saving Online có thể nhận được cả hai giải Khách hàng mới và 
Tri ân nếu thỏa mãn điều kiện. 

- Khách hàng hiện hữu đã sử dụng Saving Online chỉ được nhận giải Tri ân nếu thỏa mãn 
điều kiện. 

4.2.2     Quy định chi thưởng: 

- Dữ liệu chi thưởng được lấy từ trung tâm phân tích kinh doanh BIC định kỳ hàng tuần và tích 
điểm đổi quà loyalty ngay cho KH trong vòng 10 ngày sau khi Khách hàng thỏa mãn điều 
kiện;  
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- Giá trị điểm chỉ là điểm tích lũy và hệ thống sẽ tự động ghi nhận thành điểm Khả dụng (để đổi 
quà) khi sổ Saving Online đạt điều kiện đến hạn 

- Nếu sổ Saving Online đạt điều kiện của Khách hàng tất toán trước hạn thì hệ thống sẽ tự 
động trừ điểm tích lũy cho giải thưởng trên. 

5. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01/07./2016. Những vấn đề chưa được quy định cụ thể 
trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan của VPBank và 
của Pháp luật. 

- 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). 

- 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. 

- 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). 

- VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi 

hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Khách hàng 

không thực hiện được giao dịch gửi tiết kiệm và/hoặc thực hiện thành công giao dịch nhưng 

không nhận được thông tin/thông báo về mã số dự thưởng/mã nhập trúng thưởng theo quy 

định tại Thể lệ này. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp VPBank sẽ nỗ lực tối đa trong việc xử lý 

các tình huống liên quan phát sinh nhằm thực hiện chương trình khuyến mại đảm bảo tính 

công bằng, minh bạch, khách quan và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. 

- VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, xác định 

khách hàng trúng thưởng.  

- 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; 

- Việc khuyến mại sẽ được VPBank thực hiện theo đúng các quy định liên quan của pháp luật 

hiện hành. 

- 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.vpbank.com.vn/

