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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “GỬI 8 ĐƯỢC 3, VUI LỄ THẢ GA”  

NHÂN DỊP 8/3 DÀNH CHO HỘI VIÊN VPBANK PRIME 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

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

hiểu như sau: 

1. VPBank: là ngân hàng TMCP Việt Nam Thinh Vượng 

2. Sản phẩm: là các sản phẩm, dịch vụ của VPBank cung cấp cho Khách hàng 

3. KH: là khách hàng cá nhân có sử dụng sản phẩm của VPBank  

4. Hội viên VPBank Prime: là khách hàng cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành 

hội viên VPBank Prime theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ, được VPBank 

định danh trên hệ thống 

Điều 2. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mãi “Gửi 8 được 3, vui lễ thả 

ga” dành cho Hội viên VPBank Prime 

Điều 3. Thời gian triển khai: từ ngày 03/03/2023 đến hết ngày 10/03/2023 hoặc đến khi hết 

Ngân sách (tùy điều kiện nào xảy ra trước) 

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

Điều 5. Sản phẩm áp dụng: Tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại VPBank trong thời 

gian diễn ra chương trình.  

Điều 6. Nội dung chi tiết 

1. Hình thức khuyến mại: Tặng eVoucher thanh toán hóa đơn/nạp tiền điện thoại... trên 

ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO 

2. Đối tượng áp dụng: Các Khách hàng cá nhân là Hội viên VPBank Prime tại thời điểm 

diễn ra chương trình và mở số tiết kiệm mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời 

gian diễn ra chương trình.  

3. Số tiền gửi áp dụng: Số tiền gửi tiết kiệm từ 8.000.000VND đến 300.000.000 VND 

và có chữ số 8 trong số tiền gửi tiết kiệm. Ví dụ: 280.000.000VND hoặc 

98.000.000VND hoặc 50.000.668VND, hoặc 10.800.000VND … 

4. Ngân sách khuyến mại: 75.000.000 VND 

5. Nội dung khuyến mại: Tặng eVoucher VPBank NEO cho Khách hàng mở mới Tiền 

gửi có kỳ hạn thỏa mãn điều kiện: 

Số tiền gửi tiết kiệm Quà tặng 

Từ 8,000,000 VND đến 

dưới 50,000,000 VND 

Quà tặng 3 eVoucher, mỗi Voucher trị giá 10k (mỗi 

eVoucher áp dụng cho giao dịch, thanh toán có giá trị từ 

20k) 

Từ 50,000,000 VND đến 

dưới 100,000,000 VND 

Quà tặng 3 eVoucher, mỗi Voucher trị giá 10k,20k,30k 

(mỗi eVoucher áp dụng cho giao dịch, thanh toán có giá 

trị lần lượt tương ứng từ 20k,40k,60k) 



Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, copy, in ấn dưới bất cứ hình 
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Từ 100,000,000 VND đến 

dưới 200,000,000 VND 

Quà tặng 3 eVoucher, mỗi Voucher trị giá 20k,30k,40k 

(mỗi eVoucher áp dụng cho giao dịch, thanh toán có giá 

trị lần lượt tương ứng từ 40k,60k,80k) 

Từ 200,000,000 VND đến 

dưới 300,000,000 VND 

Quà tặng 3 eVoucher, mỗi Voucher trị giá 30k,40k,50k 

(mỗi eVoucher áp dụng cho giao dịch, thanh toán có giá 

trị lần lượt tương ứng từ 60k,80k,100k) 

Điều 7. Điều kiện chi thưởng 

- 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 có kỳ hạn đáp ứng điều 

kiện trúng thưởng, Khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 giải thưởng có giá trị cao nhất 

- Sổ tiết kiệm phải còn hiệu lực tại thời điểm xuất danh sách Khách hàng đủ điều kiện và 

tại thời điểm chi thưởng.  

Điều 8. Hình thức chi thưởng 

- eVoucher sẽ được gửi tới các Khách hàng đủ điều kiện không trễ hơn ngày 31/03/2023 

- Khách hàng cần sử dụng eVoucher trước thời hạn hiệu lực của eVoucher là ngày 

25/04/2023 

Điều 10.  Quy định khác 

1. Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận thưởng từ 

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

2. Nếu được khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các 

thông tin liên quan đến người được nhận quà tặng cho mục đích quảng cáo, khuyến 

mãi của VPBank và trên các Phương tiện truyền thông đại chúng mà không phải trả 

thêm bất kỳ chi phí nào thêm cho người nhận quà tặng.  

3. Khách hàng có thắc mắc, khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng gọi qua hotline 

1900545415 của VPBank không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 

4. Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình ưu đãi, bao gồm kết quả 

Khách hàng nhận ưu đãi trong suốt chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm 

theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo 

quy định của pháp luật.  

5. Bằng việc tham gia ưu đãi này, khách hàng mặc định chấp thuận các điều khoản và 

điều kiện của Chương trình ưu đãi được liệt kê trên. Trong trường hợp có tranh chấp, 

quyết định của Pháp luật là quyết định cuối cùng.  

6. Các nội dung khác không được quy định trong thể lệ này sẽ áp dụng các Quy định và 

Quy chế hiện hành có liên quan của VPBank và Pháp luật.  

 


