
 

1 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Tiết kiệm Online – Vận may trao tay” 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Tiết kiệm Online – Vận may trao tay  (sau đây gọi tắt là 

CTKM) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên 

VPBank Online (mobile app/ web) (không áp dụng sản phẩm bảo chứng thấu chi)  

3. Loại tiền gửi áp dụng: VNĐ 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/11/2020 – 31/12/2020 hoặc cho đến khi hết ngân sách 

tuỳ theo điều kiện nào đến trước. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank.  

6. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng tiền mặt vào tài khoản thanh toán tại VPBank của 

Khách hàng  hoặc quà tặng hiện vật khi Khách hàng thoả mãn điều kiện của Chương trình. 

7. Nội dung Chương trình  

7.1. Tiết kiệm online – Lắc là trúng 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng gửi mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trong khoảng thời 

gian diễn ra chương trình với số dư từ 100.000 VNĐ đồng trở lên và kỳ hạn từ 1 tháng trở lên 

với tất cả các sản phẩm tiền gửi có trên VPBank Online.(*) 

Sản phẩm áp dụng Kỳ hạn Số dư tối thiểu 

Tiền gửi có kỳ hạn thường, tiền gửi có kỳ 

hạn lĩnh lãi trước, tiền gửi có kỳ hạn An 

thịnh vượng, tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi 

định kỳ. 

1 tháng trở lên 1 triệu trở lên 

Tiền gửi có kỳ hạn Phát Lộc Thịnh 

Vượng, tiền gửi có kỳ hạn Phát lộc thịnh 

vượng lĩnh lãi trước. 

1 tháng trở lên 10 triệu trở lên 

Tiền gửi có kỳ hạn Bảo toàn thịnh vượng. 18 tháng trở lên 500,000 VNĐ trở lên 

Tiền gửi có kỳ hạn gửi góp Easy saving 6 tháng trở lên 100,000 VNĐ trở lên 
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7.1.1. Cơ cấu giải thưởng : 

STT Quà tặng Giá trị (VNĐ) Số lượng  
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Kim cương viên  100,000,000 2 200,000,000 

2 Tiền mặt 10,000,000 VNĐ 10,000,000 10 100,000,000 

3 Tiền mặt 8,000,000 VNĐ 8,000,000 20 160,000,000 

4 Tiền mặt 500.000 VNĐ 500,000 200 100,000,000 

5 Tiền mặt 200.000 VNĐ 200,000 690 138,000,000 

6 Tiên mặt 100.000 VNĐ 100,000 1000 100,000,000 

7 Tiền mặt 50.000 VNĐ 50,000 2000 100,000,000 

8 Tiền mặt 20.000 VNĐ 20,000 8000 160,000,000 

9 Mã evoucher 10.000 VNĐ 10,000 10000 100,000,000 

10 Điểm tích luỹ 500 điểm(*) 500 
không giới 

hạn 
50,000,000 

Tổng 21,922 1,208,000,000 

 

- (*) Khách hàng tích đủ 100,000 điểm sẽ được đổi ra tiền mặt  

- (**)Khách hàng trúng thưởng có thể chọn quà tặng hiện vật hoặc chọn tiền mặt. 

7.1.2. Điều kiện và cách thức tham gia chương trình: 

 Cách thức tham dự: 

- Khách hàng gửi mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trong khoảng thời gian diễn ra chương 

trình với số dư từ 100.000 đồng trở lên và kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với tất cả các sản 

phẩm tiền gửi có trên VPBank Online sẽ nhận được email/ App push/ Notification/ Popup 

thông báo đường link website chính thức của CTKM. Khách hàng vào website của 

chương trình kiểm tra thông tin tài khoản tiết kiệm trực tuyến và số điện thoại hiển thị 

trên website và thực hiện “Quay ngay”. 

- Mô hình “Quay ngay” sẽ gồm 10 phần quà, mỗi phần quà là một món quà khác nhau. 

Khách hàng nhấn nút “Quay ngay” sẽ khởi động quay trong mô hình gồm 10 phần quà và 
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Khách hàng sẽ quay vào 1 trong 10 phần quà trên mô hình và quà sẽ được hiển thị popup 

quà tặng đó. 

- Mỗi một tài khoản tiền gửi tiết kiệm hợp lệ tương ứng sẽ nhận được 1 lượt “Quay ngay” 

realtime. 

- Trong 01 tháng Khách hàng trúng thưởng tối đa 03 phần quà lớn nhất từ phần quà số 1 

đến phần quà thứ 9 tại mục 7.1.1 cơ cấu giải thưởng. 

7.1.3. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

Bước 1:  Khách hàng thực hiện gửi mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến thỏa mãn điều kiện 

nêu tại mục (7.1) trong thời gian diễn ra chương trình. 

Bước 2: Sau khi khách hàng gửi thành công, VPBank sẽ gửi thông báo tới khách hàng 

qua email/ App push/ Notification/ Popup để cung cấp đường link Website của CTKM 

cho Khách hàng tham gia. Nội dung câu thông báo “Chúc mừng quý Khách gửi tiết kiệm 

thành công. Quý Khách tham gia CTKM: “Tiết kiệm online – vận may trao tay” tại: 

tietkiem.vpbank.com.vn. Khách hàng click vào đường link đó để tự thực hiện quay may 

mắn trong chương trình. Ngay khi Khách hàng thực hiện quay thành công thì quà tặng sẽ 

hiện thị lần lượt và thông báo ngay câu thông báo “Chúc mừng quý khách đã quay trúng 

phần quà là: XXXX. Quý Khách còn: XX lượt chơi”. 

 

Bước 3: Số lượt quay thưởng của Khách hàng nhận được tương ứng với số lần Khách 

hàng được nhấn nút “Quay ngay”. Trường hợp Khách hàng không có lượt quay hoặc đã 

hết lượt quay mà vẫn nhấn vào nút “Quay ngay”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Quý 

khách thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến qua VPBank Online để tham gia chương trình” 



 

4 
 

 

o Khách hàng có quyền tham gia các lượt quay may mắn đã nhận được bất cứ 

lúc nào trong thời gian diễn ra chương trình. Các lượt quay may mắn có giá trị 

tương đương các lượt quay hợp lệ thông thường. Các lượt quay may mắn nếu 

được sử dụng sau ngày kết thúc chương trình thì sẽ không có giá trị để nhận 

thưởng nữa. 

o Điều kiện khách hàng trúng giải: không tất toán trước hạn số tiền gửi tiết kiệm 

trực tuyến tham gia chương trình trong vòng 1 tháng kể từ ngày gửi. 

o Khách hàng có thể gửi mới tiết kiệm trực tuyến nhiều lần trong thời gian diễn 

ra chương trình để có thêm nhiều lượt chơi tương ứng (điều kiện: không gồm 

các sổ tiết kiệm tự động tái tục và tất toán trước hạn gửi lại). Không giới hạn 

số tiền gửi của khách hàng khi tham gia chương trình. Mỗi một sổ khách hàng 

gửi mới sẽ được nhận 01 lượt chơi. 

7.1.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình, ngay sau khi Khách hàng gửi mới tiền 

gửi có kỳ hạn trực tuyến thành công, VPBank sẽ gửi cho Khách hàng email thông báo về 

cách thức tham dự và link dẫn đến website https:tietkiem.vpbank.com.vn của chương 

trình. 

- Nội dung: Chúc mừng Quý Khách đã gửi tiết kiệm thành công. Tham gia CT“Tiết kiệm 

Online – Vận may trao tay” để nhận hàng nghìn quà tặng hấp dẫn tại:…(đường link này 

là duy nhất dành cho mỗi sổ tiết kiệm đủ điều kiện tham gia chương trình). 
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- Sau khi nhận được thông báo qua emai, Khách hàng vào website và tham gia quay may 

mắn trúng thưởng của chương trình. Quà tặng sẽ hiện thị ngay trên màn hình quay 

thưởng.   

- Tất cả các khách hàng trúng thưởng của chương trình sẽ được công bộ  đủ điều kiện của 

mỗi hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại website https: tietkiem.vpbank.com.vn. 

Bao gồm các thông tin sau: 

STT Quà tặng Số lượng Giá trị Ngày quay 

Nguyễn Văn A Tiền mặt 500.000 VNĐ 02 1.000.000 04/11/2020 

Nguyễn Văn B Tiền mặt 20.000 VNĐ 01 20.000 04/11/2020 

 

7.1.5. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Khách hàng tự thực hiện “Quay ngay” trực tuyến tại Website của chương trình. 

Khách hàng ấn nút “Quay ngay”. Hệ thống quà tặng sẽ quay trên giao diện chính của 

màn hình. Màn hình quay thưởng chỉ đúng phần quà tặng, hệ thống sẽ dừng lại và 

màn hình hiển thị Popup thông báo Khách hàng nhận 1 trong các giải thưởng sau:  

Kim cương viên 1219DA7138l1 Doji, Quà tặng hiện vật 1, Quà tặng hiện vật 2,  Tiền 

mặt 500.000 VNĐ, Tiền mặt 200.000 VNĐ, Tiền mặt 100.000 VNĐ, Evoucher hoàn 

tiền thanh toán hóa đơn, Nạp thẻ điện thoại 10.000, Điểm tích lũy 500 điểm. 

- Nội dung hiện thị : 

o  “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng: Kim cương viên 1219DA7138l1 Doji – Số 

lượt chơi còn lại của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 10.000.000 – Số lượt chơi còn lại 

của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 8.000.000– Số lượt chơi còn lại 

của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 500.000 VNĐ – Số lượt chơi còn 

lại của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 200.000 VNĐ – Số lượt chơi còn 

lại của bạn: xx” 
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o  “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 100.000 VNĐ – Số lượt chơi 

còn lại của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 50.000 VNĐ – Số lượt chơi còn 

lại của bạn: xx” 

o Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Tiền mặt 20.000 VNĐ – Số lượt chơi còn 

lại của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Evoucher hoàn tiền thanh toán hóa đơn, 

nạp thẻ điện thoại 10.000  – Số lượt chơi còn lại của bạn: xx” 

o “Chúc mừng bạn bạn đã trúng thưởng: Điểm tích lũy 500 điểm– Số lượt chơi còn 

lại của bạn: xx” 

- Trên website sẽ update thường xuyên số lượng quà còn lại trong kho ở trang giải 

thưởng của website. 

- Với ngân sách đổi quà cho điểm tích lũy 500 điểm tối đa 50 triệu VNĐ. Trong trường 

hợp ngân sách đổi điểm tích lũy hết hạn trước thời gian của chương trình, giải thưởng 

điểm tích lũy sẽ hết khả dụng  

- Cơ chế xác định trúng thưởng trong chương trình: hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên trong 

số lượng giải thưởng trong tổng số lượng giải thưởng còn tồn tại trên hệ thống kho 

quà của chương trình khi Khách hàng quay thưởng. 

- Popup quà tặng trúng thưởng sẽ được hiển thị ra khi Khách hàng quay trúng như ảnh 

dưới. 
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- Tất cả kết quả quay thưởng của các lượt quay của Khách hàng sẽ được lưu lại trên hệ 

thống. Khách hàng click nút “Kiểm tra kết quả” trên Website của chương trình sau 

khi quay thưởng. 

- Danh sách Khách hang trúng thưởng điểm tích lũy sẽ được cập nhật trên website của 

chương trình: Hiện thị đầy đủ thông tin Số điểm đang đạt, số điểm cần đạt tương ứng 

với số điểm quy đổi tiền mặt. 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng, số lượng giải thưởng còn lại của mỗi loại giải 

thưởng sẽ được hệ thống ghi nhận, cập nhật liên tục theo kết quả thực tế và hiển thị 

công khai tại phần menu “Kết quả” trên Website của chương trình để tất cả khách 

hàng đều có thể tra thông tin trước khi giao dịch và tham gia chương trình. 

7.1.6. Thời gian và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác định trúng thưởng: ngay khi Khách hàng thực hiện quay thưởng tại 

Website chương trình. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Website chương trình: tietkiem.vpbank.com.vn. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay thưởng bằng phần mềm quay thưởng tự động 

để xác định ngẫu nhiên giải thưởng của chương trình. 

- Thời hạn cuối cùng Khách hàng phải thực hiện quay thưởng tại Website chương trình 

là hết ngày 31/12/2020. 

 

7.1.7. Thông báo trúng thưởng 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng được cập nhật công khai hàng ngày trên phần  

“Danh sách trúng thưởng” của game trên website của chương trình.  

- VPBank lưu trữ thông tin quay thưởng của khách hàng, bao gồm thời gian quay và 

phần quà quay được, trong hệ thống quản trị chương trình. Trong trường hợp xảy ra 

khiếu nại, tranh chấp, quyết định dựa vào ghi nhận từ hệ thống của VPBank là quyết 

định cuối cùng. 

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng quay trúng phần quà, VPBank sẽ 

liên hệ với Khách hàng qua điện thoại/email/sms để thông báo trúng thưởng. 

- Đối với giải đặc biệt: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng quay trúng 

phần quà, VPBanksẽ liên hệ với Khách hàng qua điện thoại/email/sms để trao tặng 

phần quà là Kim cương viên 1219DA7138l1 Doji tại chi nhánh của VPBank. Khách 

hàng có thể lựa chọn nhận hiện vật hoặc tiền chuyển khoản có giá trị tương đương 
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(100,000,000Đ). 

- Điều kiện tài khoản tiền gửi trực tuyến trúng thưởng sẽ được phong toả trong vòng 01 

tháng đầu tiên kể từ ngày gửi tiết kiệm thành công trên hệ thống. 

7.1.8. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

 

STT Loại quà Giá trị Cách trả thưởng 

1 Điểm tích luỹ  
                                 

500  

Khách hàng ngay lập tức được 500 điểm tích luỹ 500 

điểm tương ứng 500 VNĐ . VPBank Online sẽ gửi 

thông báo trúng điểm tích luỹ  qua email/apppush cho 

Khách hàng trúng thưởng. Khi khách hàng tích luỹ đủ 

100.000 điểm tích luỹ sẽ được phép đổi ra 100.000 

VNĐ. VPBank sẽ chuyển khoản số tiền này vào TKTT 

(tài khoản nguồn trích tiền gửi tiết kiệm) của khách 

hàng. KH không được phép tất toán các tài khoản tiết 

kiệm trúng điểm tích luỹ trong vòng 01 tháng. (Số điểm 

tích luỹ của Khách hàng sẽ được hệ thống lưu và hiển 

thị số điểm tích luỹ đến hiện tại. Khi khách hàng đã thực 

hiện đổi điểm hệ thống sẽ trừ đi số điểm đã đổi và hiển 

thị số điểm còn lại). 

2 
Evoucher 

10.000 vnđ 
 10,000 

VPBank Online sẽ gửi mã Evoucher qua 

email/SMS/AppPush cho Khách hàng trong vòng 10 

ngày làm việc kể từ khi khách hàng quay trúng phần 

quà. Điều kiện và thời hạn sử dụng 30 ngày của 

evoucher sẽ được ghi rõ trong email/SMS/Appush. Điều 

kiện tài khoản tiền gửi trực tuyến trúng thưởng sẽ được 

phong toả trong vòng 01 tháng đầu tiên kể từ ngày gửi 

tiết kiệm thành công trên hệ thống. 

3 Tiền mặt  

20,000 VND 

50,000 VND 

100,000 VND 

500,000 VND 

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng 

quay trúng phần quà, VPBank Online sẽ chuyển khoản 

số tiền trúng thưởng qua tài khoản thanh toán của Khách 

hàng mở tại VPBank (tài khoản nguồn trích tiền gửi tiền 
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8,000,000 VND 

10,000,000 VND 

gửi có kỳ hạn trực tuyến). 

Điều kiện tài khoản tiền gửi trực tuyến trúng thưởng sẽ 

được phong toả trong vòng 01 tháng đầu tiên kể từ ngày 

gửi tiết kiệm thành công trên hệ thống 

4 

Kim cương 

viên 

1219DA7138l1 

Doji 

100,000,000 vnđ 

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng 

quay trúng phần quà, VPBank  Online sẽ liên hệ với 

Khách hàng qua điện thoại/email/sms để trao tặng phần 

quà là Kim cương viên 1219DA7138l1 Doji tại chi 

nhánh của VPBank. Khách hàng có thể lựa chọn nhận 

hiện vật hoặc tiền chuyển khoản có giá trị tương đương 

(100,000,000Đ).  

Nếu khách hàng lựa chọn hiện vật sẽ thực hiện như sau: 

- Địa điểm trao thưởng: Lễ trao thưởng thực hiện tại 

Hội sở chính Hà Nội hoặc tại Chi nhánh của 

VPBank gần địa chỉ khách hàng trúng thưởng. 

- Cách thức trao thưởng: Tại chi nhánh của VPBank 

nơi Khách hàng nhận thưởng. Khách hàng cần 

xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công 

dân/hộ chiếu khi đến nhận thưởng, không áp dụng 

ủy quyền nhận thưởng. Đại diện VPBank sẽ trao 

giải. 

Nếu lựa chọn tiền chuyển khoản, các thủ tục tương tự 

như mục như mục (3) của cách trả thưởng . 

Điều kiện tài khoản tiền gửi trực tuyến trúng thưởng sẽ 

được phong toả trong vòng 01 tháng đầu tiên kể từ ngày 

gửi tiết kiệm thành công trên hệ thống. 

Giải này sẽ không áp dụng cho CBNV VPBank. 

- Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 

thuế thu nhập không thường xuyên:  

 Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của 

mình (nếu có)  
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 Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) 

theo quy định của pháp luật hiện hành. VPBank sẽ thu/khấu trừ thuế thu nhập 

không thường xuyên Khách hàng phải nộp trước khi chi trả giải thưởng. Khoản 

thuế thu nhập cá nhân này VPBank sẽ thay mặt khách hàng kê khai và nộp cho cơ 

quan thuế theo qui định. 

Thời hạn kết thúc trao thưởng: trước ngày 14/02/2021. 

8. Các quy định khác: 

o Tài khoản tiền gửi trực tuyến của Khách hàng đã tham gia chương trình này sẽ không 

được tham gia các chương trình khuyến mãi khác (nếu có). 

o Khách hàng không được phép tất toán trước hạn trong thời gian quy định của chương 

trình. Nếu Khách hàng tất toán trước hạn, Khách hàng phải ra quầy VPBank gần nhất 

để giải tỏa và hoàn trả đúng giá trị giải thưởng Khách hàng được nhận. VPBank được 

phép tự động truy thu giải thưởng được nhận từ tài khoản thanh toán của Khách hàng. 

o Các trường hợp giải tỏa ngoại lệ vắng mặt Khách hàng sẽ trình ngoại lệ và ủy quyền 

lại cho Giám đốc trung tâm PDC.  

o Khách hàng vẫn được hưởng chính sách cộng lãi suất và tích lũy điểm Loyalty theo 

quy định hiện hành. Đối với sổ trúng thưởng có lãi suất chạm trần theo quy định 

NHNN sẽ không được chi thưởng. 

o Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, tổng mức lãi suất quy đổi mà Khách hàng được 

nhận không được vượt lãi suất trần theo quy định NHNN. 

o Giải đặc biệt của chương trình không áp dụng cho nhân viên VPBank. 

o Đối với các Khách hàng tất toán trước hạn không đủ điều kiện nhận thưởng trong 

chương trình hoặc vi phạm quy định lãi suất trần của NHNN, VPBank được phép truy 

thu số tiền thưởng mà Khách hàng đã nhận trong chương trình này. 

o VPBank sẽ tự động thu thuế TNCN đối với Khách hàng trúng thưởng trên 10 triệu là 

tiền mặt. 

o Khách hàng phải đọc và nắm rõ nội dung của Chương trình này trước khi tham gia 

chương trình. 

o Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh hoặc liên quan đến 

việc tham gia Chương trình này. 

o VPBank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của 

Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của VPBank mà 
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không cần thông báo trước. 

o 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. 

o Khách hàng không có quyền chuyển nhượng tiền thưởng hoặc số may mắn cho bất kỳ 

bên thứ ba nào. 

o Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và 

khách quan. 

o 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). 

o Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư 

liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

       GIÁM ĐỐC KHỐI KHCN 

  

 

    PHÙNG DUY KHƯƠNG 

 

 


