
 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

“MÃI LỘC THỊNH VƯỢNG” 

I.  CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

VÀ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 

1. Sản phẩm áp dụng: 

- Tài khoản thanh toán VPSuper 

- Thẻ ghi nợ quốc tế (loại thẻ Debit Cashback hoặc Platinum Debit tích điểm) 

2. Thời gian áp dụng:  

Từ 08/08/2019 đến hết 08/09/2019  

3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống VPBank. 

4. Nội dung và điều kiện áp dụng:  

a.    Điều kiện áp dụng: Khách hàng (KH) phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau 

- Khách hàng đăng ký tham gia và sử dụng đồng thời sản phẩm bao gồm tài khoản VPSuper số đẹp 

(số tài khoản do Khách hàng lựa chọn) và thẻ ghi nợ quốc tế, trước thời điểm thẻ ghi nợ được mở 

trên hệ thống.  

- Tất cả sản phẩm trên phải được kích hoạt trong vòng 14 ngày từ thời điểm đăng ký để được 

hưởng ưu đãi   

- Khách hàng phải chụp ảnh và check-in tại chi nhánh đăng ký mở tài khoản và đăng lên Facebook 

kèm theo các hashtag #vpbanktaikhoansodep, #vpbank26nam, #noiloitrian và gửi ảnh về cho cán 

bộ VPBank thực hiện mở tài khoản số đẹp. 

b.    Nội dung ưu đãi: 

- Tài khoản thanh toán VPSuper: 

o Tặng Tài khoản số đẹp (TKSĐ) hoặc Giảm phí mở tài khoản số đẹp cho khách 

hàng tham gia chương trình với chi tiết như sau 

Loại ưu đãi Tiêu chí hưởng ưu đãi Ưu đãi 

Ưu đãi loại 1 
Khách hàng có ngày sinh trùng với ngày 

thành lập VPBank (12/08/1993)  

Tặng 01 tài khoản VPSuper 

có số cuối là 12081993   

Ưu đãi loại 2 
Khách hàng chọn tài khoản có 8 số cuối 

theo ngày sinh của mình (dd/mm/yyyy)  
Giảm 50% phí mở TKSĐ  

Ưu đãi loại 3 

Khách hàng chọn tài khoản có số đuôi là 26 

và các tổ hợp lặp lại của 26. Ví dụ: xxxx26; 

xxxx2626; xxxx26262626 

Giảm 50% phí mở TKSĐ 

Ưu đãi loại 4 Các trường hợp chọn TKSĐ khác Giảm 26% phí mở TKSĐ 

o Hưởng các ưu đãi đối với loại tài khoản VPSuper được VPBank quy định đang áp 

dụng tại thời điểm đăng ký. 



o Các phí khác áp dụng riêng với nhóm khách hàng ưu tiên. 

- Thẻ ghi nợ quốc tế: Áp dụng các ưu đãi của Thẻ ghi nợ quốc tế áp dụng cùng trong thời gian 

diễn ra chương trình này và trong thời gian ưu đãi của Thẻ ghi nợ quốc tế. 

5. Qui định khác: 

- Ưu đãi giảm phí không áp dụng kèm với các chính sách giảm phí khác của Tài khoản số đẹp. 

6. Điều khoản thi hành: 

- Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật Việt Nam; 

- Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt chương trình ưu đãi thuôc thẩm quyền của 

Tổng giám đốc VPBank hoặc người được ủy quyền; 

- Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng các Phòng/ Ban/ Trung tâm tại Hội sở, 

Giám đốc Vùng, Giám đốc Chi nhánh/ Phòng Giao dịch và các cá nhân, Đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

II.  ƯU ĐÃI TRI ÂN KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM 

1. Sản phẩm áp dụng: 

- Tiết kiệm thường. 

2. Thời gian áp dụng:  

Từ 08/08/2019 đến hết 08/09/2019.  

3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống VPBank. 

4. Nội dung và đối tượng áp dụng:  

a.    Đối tượng áp dụng:  

Khách hàng cá nhân tại VPBank mở sổ tiết kiệm thường tại quầy và online với số tiền gửi từ 

300.000.000VNĐ trở lên từ 01 tháng trở lên, trong thời gian diễn ra chương trình. 

b.    Nội dung ưu đãi: 

Loại đãi Tiêu chí hưởng ưu đãi (*) Ưu đãi lãi suất 

Ưu đãi 1 1. Khách hàng đã mở CIF tại VPBank từ 1 đến dưới 3 

năm trước thời điểm mở sổ để tham gia chương trình 

+ 0.1%/ năm  

Ưu đãi 2 2. Khách hàng mở CIF tại VPBank từ 3 đến dưới 5 năm 

trước thời điểm mở sổ để tham gia chương trình 

+ 0.15%/ năm  

Ưu đãi 3 3. Khách hàng mở CIF tại VPBank trên 5 năm trước 

thời điểm mở sổ để tham gia chương trình 

+ 0.2%/ năm 

 (*) CSR cần kiểm tra thời gian mở CIF của khách hàng và thời gian mở sổ tiết kiệm gần nhất. 

5. Qui định khác: 

-  KH không được hưởng các ưu đãi của chương trình ưu đãi lãi suất khác khi đồng ý hưởng ưu đãi 

của chương trình này. 

-  Đối với khách hàng gửi online, lãi suất của khách hàng sẽ được cập nhật trước thứ 6 của tuần làm 

việc kế tiếp. Lãi suất ưu đãi sẽ được tính kể từ ngày hiệu lực của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. 

- Tổng lãi suất khách hàng được nhận không vượt quá trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. 



6. Điều khoản thi hành: 

- Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật Việt Nam; 

- Việc sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định chấm dứt chương trình ưu đãi thuôc thẩm quyền của 

Tổng giám đốc VPBank hoặc người được ủy quyền; 

- Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Trưởng các Phòng/ Ban/ Trung tâm tại Hội sở, 

Giám đốc Vùng, Giám đốc Chi nhánh/ Phòng Giao dịch và các cá nhân, Đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

III.  CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CÁC KHÁCH HÀNG CÓ SỐ TIỀN GỬI TĂNG RÒNG 

LỚN NHẤT. 

1. Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Phát Lộc. 

2. Thời gian áp dụng:  

Từ 08/08/2019 đến hết 08/09/2019.  

3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống VPBank. 

4. Cơ cấu giải thưởng và đối tượng áp dụng:  

a.    Đối tượng áp dụng: 

Khách hàng cá nhân tại VPBank đăng ký mở sổ tiết kiệm Phát Lộc tại quầy và online trong thời 

gian chương trình được ưu đãi tặng quà bằng tiền mặt theo cơ cấu giải thưởng. 

b.    Cơ cấu giải thưởng: 

Tặng quà bằng tiền mặt cho khách hàng có số tiền gửi tăng ròng cao nhất trong thời gian triển 

khai chương trình đối với sản phẩm Phát Lộc. 

Cơ cấu giải thưởng Giá trị giải thưởng Tổng giá trị 

01 giải nhất 30.000.000 VNĐ  30.000.000 VNĐ 

02 giải nhì 20.000.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ 

02 giải ba 10.000.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ 

5.    Quy định về số tiền gửi và kỳ hạn: 

- Sổ tiết kiệm được xét hưởng phải có số tiền tối thiểu từ 300.000.000 VNĐ và có kì hạn tối thiểu 06 

tháng. 

- Khách hàng được xét hưởng phải có số tiền tối thiểu từ 20.000.000.000 VNĐ. 

6. Qui định khác: 

-   Mức tăng ròng của khách hàng được tính dựa trên số dư tiết kiệm cuối kỳ (EOP) tại thời điểm 

08/09/2019 trừ đi số dư cuối kì (EOP) tại thời điểm 08/08/2019 

Khách hàng phải chịu toàn bộ thuế thu nhập cá nhân và chi phí phát sinh liên quan đến khoản tiền 

thưởng được nhận của chương trình. 

7. Điều khoản thi hành: 

- Những vấn đề chưa quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật Việt Nam. 



- Mọi thắc mắc về chương trình sẽ được giải đáp qua hotline 1900545415. 


