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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Cùng Thần Tài Prime Savings rinh lộc phú quý” 

1. Tên chương trình: Cùng Thần Tài Prime Savings, Rinh lộc phú quý 

2. Hàng hóa, dịch vụ được áp dụng khuyến mại: Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings 

3. Thời gian triển khai: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 10/02/2022 (tức ngày vía Thần tài mùng 10 

tháng Giêng âm lịch). 

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

5. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng tiền chuyển khoản vào tài khoản thanh toán tại 

VPBank của Khách hàng. 

6. Giải thích từ ngữ viết tắt: 

Trong thể lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

- VPBank NEO: Ứng dụng Ngân hàng điện tử VPBank NEO. 

7. Đối tượng áp dụng:  

- Các Khách hàng mở Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings trên VPBank NEO. 

8. Số tiền áp dụng: tối thiểu 50.000.000 VND 

9. Kỳ hạn áp dụng: từ 06 tháng trở lên  

10. Ngân sách khuyến mại: 50.000.000 VND 

11. Nội dung chi thưởng 

11.1. Điều kiện và giá trị giải thưởng 

Tổng giá trị giải thưởng 50,000,000 VND được chia đều cho tất cả các Khách hàng mở thành 

công Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings trên VPBank NEO thỏa mãn điều kiện trong thời 

gian triển khai chương trình.  

11.2. Điều kiện chi thưởng 

- Tài khoản tiền gửi Prime Savings đủ điều kiện nhận thưởng sẽ không được tất toán trước 

hạn trong vòng 02 tháng đầu tiên kể từ ngày gửi (VPBank sẽ phong tỏa khoản tiền gửi trong 
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thời gian này). Trường hợp Khách hàng có nhu cầu tất toán trước hạn thì Khách hàng phải 

thực hiện tại quầy và hoàn trả lại giá trị tiền thưởng tương ứng 

-  Trong cả thời gian diễn ra chương trình mỗi Khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 01 

lần 

-  Trường hợp Khách hàng có nhiều hơn 01 Tài khoản Tiền gửi Prime Savings đáp ứng điều 

kiện trúng thưởng, Khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 giải thưởng 

11.3. Hình thức chi thưởng 

- Giải thưởng sẽ được chi thưởng vào tài khoản thanh toán của Khách hàng (mặc định là tài 

khoản thanh toán trích tiền gửi có kỳ hạn thường) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

chương trình 

- Các khoản thưởng theo Chương trình này là khoản tiền trước thuế thu nhập cá nhân. Cá 

nhân đại diện được nhận thưởng sẽ chịu các khoản thuế, phí phát sinh (nếu có) theo quy 

định của pháp luật.  

11.4. Các quy định khác 

- Đối với Khách hàng tất toán trước hạn không thực hiện ra quầy, VPBank sẽ tiếp nhận thông 

tin và phản hồi Khách hàng về việc VPBank sẽ được phép thực hiện thu hồi tiền mặt từ tài 

khoản thanh toán đối với các Khách hàng tất toán trước hạn này, nếu Khách hàng đồng ý 

VPBank sẽ thực hiện theo quy trình: 

 Tiếp nhận thông tin về trường hợp Khách hàng tất toán trước hạn không ra quầy được  

 VPBank thực hiện lấy ý kiến đồng thuận cho phép thu hồi tiền mặt từ Tài khoản thanh 

toán của Khách hàng 

 VPBank giải tỏa sổ tiết kiệm 

 VPBank thực hiện truy thu tự động đúng giá trị giải thưởng từ Tài khoản thanh toán 

của Khách hàng 

- 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 không cần thông 

báo trước 

- Các nội dung khác không được quy định sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy chế hiện 

hành của VPBank 

- Khách hàng không có quyền chuyển nhượng tiền thưởng cho bất kỳ bên thứ ba nào 
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- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm báo tính công bằng, minh bạch và khách 

quan 

- 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) 

- 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.  

 

 

 




