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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

THANH TOÁN CỰC NHANH – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ  

1. Tên chương trình khuyến mại: Thanh toán cực nhanh – Nhận quà cực đã    

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Áp dụng đối với các dịch vụ nạp tiền điện thoại, thanh 

toán hóa đơn trả sau, chuyển khoản liên ngân hàng trực tuyến qua VPBank Online (i2b) 

và VPBank Mobile dành cho Khách hàng cá nhân. 

3. Thời gian triển khai: Từ 24 /08/2015 đến hết ngày 18 /10/2015 

4. Phạm vi triển khai: Trên toàn hệ thống VPBank  

5. Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện 

qua kênh ngân hàng điện tử VPBank Online và/hoặc VPBank Mobile gồm các giao dịch: 

- Chuyển tiền liên ngân hàng;  

- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7;  

- Nạp tiền điện thoại; 

- Thanh toán hóa đơn trả sau  

Mã giao dịch theo quy định của VPBank là chuỗi ký tự 14 chữ số (đối với giao dịch 

phát sinh từ tài khoản thanh toán) hoặc 6 chữ số (đối với giao dịch phát sinh từ tài 

khoản thẻ tín dụng). Mã giao dịch sẽ được VPBank gửi cho quý khách qua email 

thông báo giao dịch thành công ngay sau khi quý khách thực hiện thành công giao 

dịch tài chính hoặc khách hàng có thể tra cứu tại mục Truy vấn giao dịch trên VPBank 

Online. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng quà  

7. Quy định cụ thể về từng chương trình khuyến mại 

7.1. Chương trình Quà tặng tri ân  

7.1.1. Cơ cấu và điều kiện nhận quà: 

- Mỗi tuần sẽ có 01 quà tặng tiền mặt 500.000 cho 01 khách hàng có tổng số lần giao 

dịch chuyển tiền liên ngân hàng nhiều nhất và 01 quà tặng tiền mặt 500.000 cho 01 

khách hàng có tổng giá trị giao dịch nạp tiền/thanh toán hóa đơn trả sau cao nhất. 

- Các giao dịch phải được thực hiện qua kênh VPBank Online và/hoặc VPBank Mobile 

Đối tượng khách hàng 

Giải 

thưởng/ 

tuần 

(VND) 

Số lượng 

giải thưởng 

Tổng giá trị 

giải thưởng 

(VND) 

Khách hàng có nhiều giao dịch chuyển 

tiền liên ngân hàng nhất trong tuần 
500.000 8 4.000.000 

 

Hội sở chính 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

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

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

http://www.vpbank.com.vn/


Mã hiệu: QĐ-GDCN/65                                          Lần ban hành: 01 

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.                                                          

                                                                              Trang số: 2                                                                                                                                       

 

Khách hàng có tổng giá trị nạp tiền và 

thanh toán hóa đơn cao nhất trong tuần 
500.000 8 4.000.000 

Tổng  16 8.000.000 

8.1.2. Thời gian, địa điểm, hình thức trao quà tặng: 

- Các giao dịch phát sinh trong tuần từ 0g00 thứ 2 đến 23g59 chủ nhật thỏa mãn điều 

kiện của Chương trình sẽ được hệ thống của VPBank tự động ghi nhận và tìm ra 

khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng. 

- Quà tặng sẽ được VPBank chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của khách hàng 

trong mười (10) ngày kể từ khi kết thúc tuần phát sinh giao dịch của khách hàng. 

- Danh sách khách hàng nhận thưởng sẽ được Ngân hàng thông báo tới khách hàng qua 

email và trên website của ngân hàng. 

- Tổng giá trị giao dịch của Khách hàng được xét trên cả 2 kênh VPBank Online và 

VPBank Mobile và tổng kết theo từng tuần, không lũy kế sang tuần sau. 

8.2. Chương trình quà tặng ngay  

8.2.1. Cơ cấu quà tặng  

- Khách hàng sẽ nhận được tiền mặt vào tài khoản thanh toán khi mã giao dịch online 

(tại mục 5) xuất hiện đồng thời 3 số “2”, “2”, “8” (không quy định về vị trí của các số 

này trong mã giao dịch).  

- Cơ cấu quà tặng: tặng  22.000 VND vào tài khoản của khách hàng. 

- Tổng số lượng quà tặng  2.800 phần quà dành cho các Khách hàng đầu tiên thực hiện 

giao dịch đạt đủ điều kiện theo quy định tại mục 8.2.2 của Thể lệ này từ ngày bắt đầu 

triển khai chương trình. 

- Tổng giá trị quà tặng: 61,600,000 VND  

8.2.2. Điều kiện nhận quà tặng  

- Khách hàng thực hiện các giao dịch tại mục 5 Thể lệ này; 

- Đối với Giao dịch Nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn trả sau: Tối thiểu 200.000 

VND/giao dịch; 

- Đối với Giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng: Tối thiểu 10.000.000 VND/giao dịch; 

8.2.3. Thời gian, địa điểm, hình thức trao quà tặng  

- Hệ thống VPBank sẽ tự động lọc các mã giao dịch của khách hàng thỏa mãn điều kiện 

của Chương trình từ  17g00 ngày hôm trước đến 16g59 ngày hôm sau. 

- Quà tặng sẽ được VPBank chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của khách hàng sau 

19g00 cùng ngày chốt giao dịch trên hệ thống của VPBank. 

- Danh sách khách hàng nhận thưởng sẽ được Ngân hàng thông báo tới khách hàng qua 

email và trên website của ngân hàng. 

- Không giới hạn số lượng quà tặng một khách hàng được nhận.  

8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: 

Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Phòng Chăm sóc và Dịch vụ 
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Khách Hàng 24/7 - Hotline – 1900545415 hoặc 04.39288880. 

9. Các quy định khác: 

a) Khoản tiền là quà tặng khuyến mại cho Khách hàng là khoản tiền trước thuế TNCN. 

Khách hàng được nhận quà tặng, giải thưởng theo Chương trình này chịu mọi chi phí 

liên quan đến việc nhận quà tặng, giải thưởng, các loại thuế và các khoản chi phí khác 

theo quy định của Pháp luật (nếu có). 

b) 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). 

c) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và 

thực hiện việc khuyến mại.  

d) VPBank được quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách 

hàng được nhận khuyến mại cho mục đích quảng bá, truyền thông của VPBank. 

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

khách quan.  

f) Nội dung Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình, sẽ được 

VPBank thông báo tại website www.vpbank.com.vn; 

g) Việc triển khai, thực hiện chương trình khuyến mại này sẽ được VPBank thực hiện 

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

h) Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ Chương trình này sẽ được thực 

hiện theo các Quy định và Quy chế hiện hành có liên quan của VPBank.  

i) Ban dự án Ebanking – VPBank là đơn vị chịu trách nhiệm thông báo, báo cáo Chương 

trình khuyến mại và đảm bảo tính minh bạch của Chương trình. 

10. Điều khoản thi hành   

a) Thể lệ Chương trình này có hiệu lực kể từ ngày 24/08/2015 đến ngày 18/10/2015.  

b) Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ Chương trình 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 Chương trình này trái với quy định của Pháp luật, của 

HĐQT thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành; 

c) Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn Thể lệ này do Tổng Giám đốc quyết định. Các Phó 

Tổng Giám đốc, Giám đốc Vùng/ Chi nhánh/ Phòng Giao dịch, Giám đốc Khối, Trung 

tâm, Trưởng Phòng Hội sở chính và các cá nhân, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi 

hành Thể lệ Chương trình này.  

 

                     

http://www.vpbank.com.vn/

