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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“GỬI 1 ĐƯỢC 3, BAO LA ƯU ĐÃI” 

 

I. Tên chương trình: “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi” (sau đây gọi tắt là “CTKM”) 

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

III. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Chi tiết theo từng chương trình tại mục VII trong Thể lệ 

IV. Loại tiền áp dụng: VNĐ 

V. Thời gian triển khai: 24/10/2022 - 24/12/2022, hoặc đến khi hết ngân sách Chương trình 

(sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật) tùy thời điểm nào đến trước 

VI. Hình thức khuyến mại: Chi tiết theo từng hạng mục tại mục VII trong Thể lệ 

VII. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:  

A- Chương trình tặng thưởng cho Khách hàng lần đầu mở tiền gửi trực tuyến: 

1. Điều kiện áp dụng:  

- Khách hàng lần đầu mở sổ tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên trong thời gian 

diễn ra chương trình. 

- Không áp dụng với các khách hàng đã có sổ tiết kiệm tại quầy trước khi diễn ra CT. 

2. Sản phẩm áp dụng: Tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến đang triển khai trên 

VPBank NEO, không bao gồm sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Phát lộc thịnh vượng, Tiền gửi 

Prime Savings và Bảo chứng thấu chi online. 

3. Nội dung ưu đãi: Các Khách hàng đáp ứng điều kiện tại mục 1 sẽ được nhận thưởng là tiền 

mặt chuyển khoản ngay vào tài khoản thanh toán của KH. Giá trị tiền thưởng sẽ căn cứ vào 

các mức tiền gửi, cụ thể như sau: 

Mức tiền gửi (VNĐ) Giá trị quà tặng (VNĐ) Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) 

Từ 05 – dưới 10 triệu 10,000 44,530,000 

Từ 10 - dưới 20 triệu 20,000 20,320,000 

Từ 20 – dưới 50 triệu 30,000 40,800,000 

Từ 50 – dưới 200 triệu 50,000 141,250,000 

Từ 200 – dưới 500 triệu 100,000 118,600,000 

Từ 500 triệu – dưới 2 tỷ 200,000 223,800,000 
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Từ 2 tỷ trở lên 300,000 72,300,000 

Tổng  661,600,000 

Tổng giá trị giải thưởng: 661,600,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn 

đồng chẵn)./. 

4. Cách thức trao quà tặng: Ngay khi Khách hàng mở sổ tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên 

VPBank NEO thành công, hệ thống hiển thị mức tiền thưởng Khách hàng được nhận. Sau khi 

Khách hàng xác nhận đồng ý tham gia chương trình, hệ thống tự động phong tỏa sổ tiền gửi 

trong vòng 1 tháng. Đồng thời, hệ thống thực hiện chi thưởng ngay vào tài khoản thanh toán 

của Khách hàng (mặc định là TKTT trích nợ mở sổ tiền gửi có kỳ hạn). Mỗi KH được chi 

thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình (Hệ thống mặc định lựa chọn sổ 

tiền gửi đầu tiên để chi thưởng). Trong trường hợp KH gửi nhiều sổ trong cùng 1 ngày, chỉ áp 

dụng trả thưởng cho sổ tiền gửi có kỳ hạn mở đầu tiên trong ngày. Trường hợp ngân sách hết 

sớm, Khách hàng sẽ không được chi thưởng.  

 Lưu ý:  

+ Sổ tiền gửi tham gia chương trình sẽ bị phong tỏa trong 1 tháng. Trường hợp Khách hàng có 

nhu cầu tất toán trước hạn, Khách hàng bắt buộc phải hoàn trả giá trị tiền thưởng.  

+ Cách thức thực hiện tất toán trước hạn: Khách hàng đăng nhập VPBank NEO, chọn món tiền 

gửi cần tất toán, hệ thống hiển thị cảnh báo “Khoản tiền gửi không được phép tất toán 

trước hạn do tham gia CTKM”. Tại thông báo này sẽ có 2 lựa chọn là “Tất toán” hoặc 

“Không tất toán”. Nếu khách hàng lựa chọn “Không tất toán”, hệ thống sẽ quay về màn 

hình Trang chủ. Nếu Khách hàng lựa chọn “Tất toán”, hệ thống sẽ giải tỏa sổ tiền gửi và cho 

phép Khách hàng đến màn hình Tất toán sổ tiền gửi của Khách hàng, đồng thời sẽ tự động 

truy thu số tiền thưởng từ Tài khoản thanh toán Khách hàng đã được nhận thưởng trước đó. 

Trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay thấu chi, cầm cố sổ tiền gửi, Khách hàng đến chi 

nhánh để thu hồi tiền thưởng và gỡ phong tỏa sổ. 

+ Đối với Tài khoản thanh toán đang ở trạng thái inactive, Tài khoản thanh toán khách hàng 

Timo catecode 1026 sẽ không được chi thưởng. Trường hợp Khách hàng muốn tham gia 

chương trình, Khách hàng cần đến chi nhánh để chuyển đổi trạng thái. 

B- Chương trình Bộ số may mắn: 

1. Đối tượng áp dụng:  

+ KH gửi mới sổ tiết kiệm tại quầy hoặc sổ tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 01 tháng trở lên 

trong thời gian diễn ra chương trình 
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+ Các sổ tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đã nhận lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng nhà 

nước sẽ không được tham gia chương trình 

2. Sản phẩm áp dụng: Tất cả các sản phẩm tiết kiệm tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến 

trên VPBank NEO, không bao gồm sản phẩm Tiền gửi Prime Savings và Bảo chứng thấu 

chi online. 

3. Thể lệ: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng gửi mới sổ tiết kiệm tại quầy/tiền 

gửi trực tuyến trên VPBank NEO có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên và có các chữ số cuối của số 

Tài khoản tiền gửi trùng với các mã số may mắn của chương trình sẽ nhận được giải thưởng 

tiền mặt tương ứng. Số lượng bộ số được giới hạn cho sản phẩm tại quầy và trực tuyến. Mỗi 

Khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian triển khai hạng mục 

Bộ số may mắn. Ưu tiên các sổ mở mới sớm nhất, chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi 

hết số lượng giải thưởng theo quy định. 

 Lưu ý: 

- Với các sổ tiền gửi trực tuyến, chương trình chỉ áp dụng cho 02 sổ tiền gửi mở mới lần đầu 

tiên trong mỗi 2 tuần của bộ số để tham gia so số may mắn. Trường hợp, khách hàng mở từ 

sổ tiền gửi thứ 3 sẽ không được tham gia so số may mắn. Trường hợp KH đã nhận thưởng từ 

hạng mục này, hệ thống không tiếp tục so số từ sổ tiền gửi tiếp theo.  

- Số Tài khoản tiền gửi là số tài khoản được sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống của VPBank sau 

khi gửi tiết kiệm tại quầy/mở tiền gửi trực tuyến, không phải số phôi sổ tiết kiệm bản giấy tại 

quầy. Mỗi số tài khoản tiền gửi là duy nhất, không trùng lặp trong toàn bộ hệ thống. 

- Khách hàng phải có Tài khoản thanh toán mở tại VPBank thì mới được chi thưởng. 

4. Cách thức trao quà tặng: 

+ Đối với sổ tiết kiệm tại quầy: 1 tháng/lần, VPBank thực hiện tổng hợp danh sách Khách hàng 

đủ điều kiện nhận thưởng và trả thưởng tiền mặt vào Tài khoản thanh toán cho Khách hàng 

trong giới hạn số lượng giải thưởng theo từng Bộ số. Ưu tiên các KH có TKTT tại VPBank 

sẽ được chi thưởng trước. Tiền thưởng sẽ được trả vào TKTT mở tại VPBank của KH sau tối 

đa 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình. Trường hợp Khách hàng không mở TKTT tại 

VPBank trong vòng 20 ngày kể từ ngày VPBank liên hệ với Khách hàng, Khách hàng sẽ 

không được chi thưởng.  

+ Đối với sổ tiền gửi trực tuyến: Sau khi KH mở sổ tiền gửi thành công và có các chữ số cuối 

của số Tài khoản tiền gửi trùng với mã số may mắn của chương trình, hệ thống hiển thị số 

tiền thưởng tương ứng và trả thưởng ngay vào Tài khoản thanh toán (TKTT) của KH (mặc 

định là TKTT trích nợ mở tiền gửi trực tuyến). 
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5. Cơ cấu giải thưởng: Bộ số may mắn và giá trị tiền thưởng như sau:  

+ Bộ số may mắn sẽ được sẽ được xây dựng theo chủ đề và thay đổi theo tần suất  

2 tuần/lần. Số lượng giải thưởng cũng được phân chia tương ứng theo mỗi Bộ số. 

+ Trong trường hợp hết thời gian áp dụng của Bộ số 1 mà chưa trao thưởng hết số lượng giải 

thưởng của Bộ số 1, số lượng giải thưởng còn lại của Bộ số 1 sẽ được cộng dồn vào số lượng 

giải thưởng ở Bộ số 2. Áp dụng tương tự nếu không trao thưởng hết số lượng giải thưởng quy 

định của Bộ số 2 và Bộ số 3. 

+ Trong quá trình triển khai, VPBank được phép thay đổi bộ số và số lượng giải thưởng của 

từng bộ số để phù hợp với thực tế triển khai chương trình. 

+ Chi tiết bộ số may mắn và số lượng giải thưởng như sau: 

* Bộ số 1: Bộ số khởi đầu thịnh vượng (áp dụng từ ngày 24/10/2022 – 06/11/2022) 

Giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Mã số 

may mắn 

Số lượng giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng 

Kênh Quầy  Kênh Online  Kênh Quầy  Kênh Online  

Ba 66,666 12 50 425 3,333,300 28,333,050  

Nhì 666,666 123 5 40 3,333,330 26,666,640  

Nhất 9,999,999 1234 1 5 9,999,999 49,999,995  

Tổng   56 470 16,666,629 104,999,685  

Ví dụ: Khách hàng mở sổ tiền gửi trực tuyến trên VPBank NEO và có số đuôi của Tài khoản tiền gửi 

là 12 thì nhận được 66,666 VNĐ, chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank. Từ 

ngày 24/10/2022-06/11/2022, có tối đa 425 Khách hàng mở tiền gửi trực tuyến có số đuôi 12 được 

chi thưởng.  

Trường hợp đến hết ngày 06/11/2022, chỉ có 400 Khách hàng trúng giải Ba thì 25 giải Ba còn lại sẽ 

được cộng dồn sang số lượng giải Ba của Bộ số 2. 

* Bộ số 2: Bộ số hòa sắc thịnh vượng VPBank (áp dụng từ ngày 07/11/2022 – 20/11/2022) 

Giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Mã số 

may 

mắn 

Số lượng giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng 

Kênh Quầy  Kênh Online  Kênh Quầy  Kênh Online  

Ba 66,666 29 50 425 3,333,300 28,333,050  

Nhì 666,666 128 5 40 3,333,330 26,666,640  

Nhất 9,999,999 1993 1 5 9,999,999 49,999,995  

Tổng   56 470 16,666,629 104,999,685  

 

 * Bộ số 3: Bộ số phát lộc thịnh vượng (áp dụng từ ngày 21/11/2022 – 04/12/2022) 

Giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Mã số 

may mắn 

Số lượng giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng 

Kênh Quầy  Kênh Online  Kênh Quầy  Kênh Online  
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Ba 66,666 66 50 425 3,333,300 28,333,050  

Nhì 666,666 666 5 40 3,333,330 26,666,640  

Nhất 9,999,999 6666 1 5 9,999,999 49,999,995  

Tổng   56 470 16,666,629 104,999,685  

* Bộ số 4: Bộ số bảo toàn thịnh vượng (áp dụng từ ngày 05/12/2022 – 24/12/2022) 

Giải 

thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Mã số 

may mắn 

Số lượng giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng 

Kênh Quầy  Kênh Online  Kênh Quầy  Kênh Online  

Ba 66,666 88 50 425 3,333,300 28,333,050  

Nhì 666,666 888 5 40 3,333,330 26,666,640  

Nhất 9,999,999 8888 1 5 9,999,999 49,999,995  

Tổng   56 470 16,666,629 104,999,685  

 

Tổng giá trị giải thưởng: 486,665,256 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm sáu 

mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi sáu đồng)./. 

C- Chương trình Quay số may mắn: 

1. Điều kiện tham gia:  

+ KH gửi mới sổ tiết kiệm tại quầy hoặc sổ tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 01 tháng trở lên trong 

thời gian diễn ra chương trình sẽ được cấp 01 mã số dự thưởng duy nhất (mã dự thưởng là số 

CIF của KH) tại hệ thống VPBank để tham gia hạng mục Quay số may mắn cuối chương 

trình. Một Khách hàng chỉ được cấp 01 mã số dự thưởng duy nhất. 

+ Các sổ tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đã nhận lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng nhà 

nước sẽ không được tham gia. 

+ Giải thưởng là sổ tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến mở trên VPBank NEO. 

2. Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm tiết kiệm tại quầy và tiền gửi có kỳ hạn trên kênh online 

(VPBank NEO), không bao gồm sản phẩm Bảo chứng thấu chi online. 

3. Cách thức trao thưởng:  

+ VPBank sẽ quay số trên phần mềm quay số trúng thưởng ngẫu nhiên đối với các mã dự thưởng 

hợp lệ. Khách hàng trúng thưởng của chương trình Quay số may mắn sẽ được VPBank thông 

báo qua email/thông báo qua ứng dụng và công bố trên Website chính thức của VPBank: 

https://www.vpbank.com.vn/. Sau đó VPBank sẽ liên hệ với khách hàng qua SĐT Khách hàng 

đã đăng ký với VPBank để hướng dẫn thủ tục và địa điểm trao thưởng, đảm bảo thực hiện 

trao thưởng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

https://www.vpbank.com.vn/
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+ Hình thức trả thưởng: Khách hàng đến chi nhánh VPBank để tham gia trao thưởng, VPBank 

hạch toán trả thưởng tiền mặt vào Tài khoản thanh toán của Khách hàng, đồng thời yêu cầu 

Khách hàng sử dụng số tiền thưởng để mở sổ tiền gửi trực tuyến kỳ hạn tối thiểu 6 tháng trên 

VPBank NEO. 

+ Lưu ý: Mã trúng thưởng là mã trùng khớp với kết quả quay số tại hệ thống VPBank và Khách 

hàng còn ít nhất 1 sổ tiền gửi mở mới trong thời gian diễn ra chương trình và chưa được tất 

toán trước hạn trước thời điểm quay số. 

4. Cơ cấu giải thưởng:  

Giải thưởng Giá trị (VNĐ) 
Số lượng KH 

nhận thưởng 

Tổng số tiền 

(VNĐ) 

Nội dung giải thưởng 

 Hoa Lộc Phát  
68,686,868 1 68,686,868 

Sổ tiền gửi trực tuyến mở trên 

VPBank NEO:  

- Kỳ hạn: tối thiểu 6 tháng. 

- Giá trị sổ: là tổng giá trị giải 

thưởng của Khách hàng sau khi 

cấn trừ các khoản thuế theo quy 

định (nếu có). 

- Mức lãi suất: Theo chính sách 

của VPBank tại thời điểm mở sổ 

tiết kiệm. 

 Hoa Thịnh Vượng  88,888,888 1 88,888,888 

 Hoa Kim cương  
299,999,999 1 299,999,999 

Tổng ngân sách  3 457,575,755 

Tổng số tiền hạng mục Mã số may mắn: 457,575,755 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu, 

năm trăm bảy mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi lăm đồng)./. 

VIII. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình 

khuyến mại: 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của 

VPBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7- Hotline 1900545415 (phí 

1,000đ/phút) hoặc 024 39288880. 

IX.  Trách nhiệm công bố thông tin: 

 VPBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mãi, 

công khai kết quả và danh sách Khách hàng được tặng thưởng trên website: 

https://www.vpbank.com.vn/  và thông báo cho người được tặng thưởng.  

 VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên hệ được với Khách hàng trúng 

thưởng theo các thông tin liên hệ Khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng và trường hợp tài 

khoản thanh toán của Khách hàng không còn hoạt động trên hệ thống của VPBank. 

X. Các quy định khác: 

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

của pháp luật hiện hành. VPBank sẽ 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 quy định. 

https://www.vpbank.com.vn/


 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu 

không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank. 
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 Khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng chương trình trong các trường hợp Khách hàng từ chối 

nhận giải thưởng hoặc VPBank không liên hệ được với Khách hàng bằng thông tin mà Khách 

hàng đã đăng ký với VPBank (SMS/Email/gọi điện) trong thời hạn trao thưởng của VPBank. 

 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. 

 VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp chi trả tiền chuyển khoản của Chương 

trình, TKTT của KH bị thu phí theo chính sách phí của TKTT. Trường hợp vì lý do bất khả 

kháng mà các giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc bị sai lệch thì sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Khách hàng không được phép chuyển nhượng giải thưởng cho bất kỳ một bên thứ ba nào.  

 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.  

 Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, VPBank sẽ sử dụng tên và hình ảnh khách hàng 

trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

 Việc khuyến mại sẽ được VPBank thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực 

hiện theo đúng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.  

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VPBank có trách nhiệm 

trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật.  


