CTKM TRẢI NGHIỆM ONLINE – NỐI DÀI BẠN HỮU
I.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KÍCH HOẠT INTERNET BANKING LẦN ĐẦU
1. Bước 1: Khi Khách hàng kích hoạt IB, ngay sau màn hình đổi mật khẩu, sẽ hiển thị màn
hình nhập Người giới thiệu (NGT)

Lưu ý:
- Nhập số CIF của Người giới thiệu vào trường Mã giới thiệu, các thông tin khác số
CIF sẽ không có hiệu lực.
- Để kiểm tra họ tên Người giới thiệu, ấn Hình kính lúp

-

Nếu không nhập Mã giới thiệu, có thể ấn nút bỏ qua. Khi đó, nếu GDV đã nhập
Thông tin Người giới thiệu lúc đăng ký dịch vụ ( thông tin phải là CIF) thì VPBank
sẽ tặng thưởng cho Người giới thiệu này
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2. Bước 2: Đăng ký Tài khoản nhận tiền và xem thông tin của Quý khách

Lưu ý:
-

-

Tài khoản mặc định sẽ là Tài khoản nhận tiền sau này. Nếu Quý khách không có
TKTT VND thì VPBank không thể tặng thưởng cho Quý khách.
Mã giới thiệu: Là mã của chính Quý khách. Mỗi Khách hàng sẽ có 1 Mã giới thiệu
duy nhất và không trùng nhau. Hãy giới thiệu bạn bè nhập mã này khi họ Kích hoạt
IB, MB của VPBank để Quý khách và bạn bè cùng được nhận thưởng.
Nếu Quý khách chưa có TKTT VND để nhận tiền, VPBank sẽ hiển thị thông báo như
sau:
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3. Bước 3: Xác nhận điều khoản và Quý khách sẽ nhận được tiền thưởng trong vòng là 5
phút ^^.
Lưu ý: Mỗi KH chỉ được hưởng 1 lần tiền thưởng khi kích hoạt IB, 1 lần khi kích hoạt MB trong toàn bộ
Thời gian CTKM diễn ra.
II.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ KÍCH HOẠT INTERNET BANKING
1. Bước 1: Đăng ký Tài khoản nhận tiền

Trang 3 / 6

2. Bước 2: Giới thiệu bạn bè, người thân đăng ký và kích hoạt dịch vụ và nhập Mã giới
thiệu của Quý khách
3. Bước 3: Theo dõi thành tích của Quý khách tại vị trí:
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Lưu ý: Mỗi khách hàng có thể giới thiệu không giới hạn bạn bè, người thân để nhận tiền thưởng
giới thiệu trong thời gian CTKM diễn ra.
III.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KÍCH HOẠT MOBILE BANKING LẦN ĐẦU
1. Bước 1: Khi Khách hàng kích hoạt dịch vụ Mobile Banking, ngay sau khi nhập mã OTP,
sẽ xuất hiện màn hình yêu cầu nhập Mã giới thiệu

Lưu ý:
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Nhập số CIF của Người giới thiệu vào trường Mã giới thiệu, các thông tin khác số
CIF sẽ không có hiệu lực.
- Để kiểm tra họ tên Người giới thiệu, ấn OK
- Nếu không nhập Mã giới thiệu, có thể ấn nút bỏ qua.
2. Bước 2: Nhấn OK và Quý khách sẽ được tặng thưởng trong vòng 5 phút vào TKTT đã
đăng ký trên Internet Banking
-

IV.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
1. Quý khách đăng ký IB trước ngày 01/04/2015 và kích hoạt trong CTKM : Quý khách và
NGT cùng không được nhận thưởng
2. Quý khách đã hưởng CTKM 1 lần, hủy dịch vụ và đăng ký lại: Quý khách và NGT cùng
không được nhận thưởng
3. Quý khách đủ điều kiện đăng ký MB 1 lần, hủy dịch vụ và đăng ký lại: Quý khách và
NGT cùng không được nhận thưởng
4. Quý khách đủ điều kiện không nhập Thông tin Người giới thiệu khi kích hoạt và GDV
không nhập trường Người giới thiệu/ nhập sai: Quý khách được thưởng, NGT không
được thưởng
5. Quý khách đủ điều kiện không nhập Thông tin Người giới thiệu khi kích hoạt: Quý khách
được thưởng, NGT không được thưởng

V.

GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT
1. IB: Là dịch vụ VPBank Online (Internet Banking) của VPBank
2. MB: Là dịch vụ VPBank Mobile (Mobile Banking) của VPBank
3. CTKM: Là Chương trình khuyến mại Trải nghiệm online – Nối dài bạn hữu của VPBank
4. NGT: Là Người Giới thiệu
5. GDV: Là Giao dịch viên tại VPBank
6. TKTT: Là Tài khoản thanh toán VND tại VPBank
Kính chúc Quý khách Trải nghiệm online – Nối dài bạn hữu – Rinh quà đầy tay
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