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Hội sở chính 

Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 39288869      Fax: (84.4) 39288867 

Swift: VPBKVNVX  Website: www.vpbank.com.vn 

   

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 “MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP, KINH DOANH THÊM PHÁT ĐẠT”  

1. Tên Chương trình khuyến mại: Mở tài khoản số đẹp, kinh doanh thêm phát đạt (sau đây 

gọi tắt là CTKM) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tài khoản thanh toán 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 26/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi hết ngân sách 

Chương trình khuyến mại (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật) 

tùy thời điểm nào đến trước. 

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

5. Đối tượng áp dụng:  

- KHCN thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Thể lệ này (bao gồm cả Khách hàng mới 

chưa có tài khoản VPBank và Khách hàng hiện hữu đã có tài khoản VPBank). 

6. Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ tài khoản 

7. Giải thích từ ngữ: 

KH: Khách hàng cá nhân tại VPBank 

8. Ngân sách khuyến mại: 740.000.000 VNĐ  

9. Loại tiền áp dụng: VNĐ 

10. Hình thực khuyến mại: Hoàn tiền cho KH đủ điều kiện 

11. Nội dung Chương trình và điều kiện áp dụng: 

 Điều kiện áp dụng: 

KH thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây: 

- KH mở mới tài khoản eSodep trong thời gian diễn ra chương trình (Giá trị tài khoản 

eSodep hiện tại trị giá tối đa lên đến 1 tỷ VND) 

- KH kích hoạt thành công dịch vụ Ngân hàng số VPBank NEO 

- KH có từ 25 giao dịch ghi có vào tài khoản trong mỗi tháng. Giao dịch hợp lệ được tính 

là giao dịch ghi có từ 50.000 VNĐ trở lên. 

 Tháng ghi nhận được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng và trong 

thời gian diễn ra chương trình. (Riêng với tháng 7 các tài khoản eSodep mở mới 

tính từ ngày 26/7/2022 đến hết 31/7/2022) 
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 Số lượng giao dịch tài chính ghi có vào tài khoản của KH không được tính lũy kế 

tháng. Ví dụ các giao dịch được chương trình ghi nhận hợp lệ trên mỗi tài khoản 

của KH trong tháng 07/2022 sẽ không tính vào tháng 08/2022. 

 Nội dung khuyến mại: 

- Với mỗi giao dịch tài chính ghi có vào tài khoản eSodep của KH, KH được VPBank gia 

lộc hoàn tiền 3.000 VNĐ/giao dịch vào tài khoản eSodep của KH. 

- Mỗi KH được hưởng ưu đãi gia lộc tối đa 200.000 VNĐ/tháng & tối đa 500.000 VND 

trong khoảng thời gian diễn ra chương trình. 

- Trường hợp KH có nhiều hơn 1 tài khoản eSodep tại VPBank thì ưu đãi chỉ được ghi 

nhận trên 01 tài khoản eSodep có số lượng giao dịch ghi có thỏa mãn điều kiện cao nhất. 

- Thời gian dự kiến trao thưởng cho KH như sau: Đối với các KH thỏa mãn điều kiện ghi 

nhận trong tháng T thì dự kiến trao thưởng trong tháng T+1. 

- Trong thời gian chi thưởng như trên, chương trình sẽ thông báo cho KH qua ứng dụng 

Ngân hàng số VPBank NEO. 

 Ngân sách: 740.000.000 VNĐ (chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách) 

12. Các quy định khác: 

- Thời gian giao dịch dựa vào trường trans_date (là ngày hệ thống ghi nhận thời gian giao 

dịch theo múi giờ Việt Nam) trên hệ thống báo cáo VPBank. 

- KH chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ từ 

chương trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- VPBank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản cho bất kỳ 

KH nào mà VPBank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy 

đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.  

- Nếu được KH đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên 

quan 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 hoàn tiền. 

- KH có thắc mắc/khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua Hotline 1900 54 

54 15 của Phòng Chăm Sóc Khách hàng 24/7 của VPBank không muộn quá 30 ngày kể 

từ ngày kết thúc chương trình. 

- Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Thể lệ này, sẽ được thực hiện theo các quy 

định có liên quan của Pháp luật và quy định khác của VPBank. Bất kỳ nội dung nào trong 

Thể lệ này trái với quy định của Pháp luật, của HĐQT thì nội dung đó đương nhiên hết 

hiệu lực thi hành. 


