THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ - VUI KHỎE NHẬN QUÀ”

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Tiết kiệm hiệu quả - Vui khỏe nhận quà”
2.

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng khuyến mại (sau đây gọi là sản phẩm áp dụng - SPAD):
- Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm An Thịnh Vượng lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi
định kỳ
- Loại tiền gửi: Đồng Việt Nam

3.

Thời gian khuyến mại:
Từ 14/6/2019 – 14/9/2019 hoặc cho đến khi hết quà tặng của chương trình, tùy thuộc thời
điểm nào đến trước.

4.

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

5.

Hình thức khuyến mại: Quà tặng cho Khách hàng (KH) thỏa mãn điều kiện của Chương
trình (sau đây gọi là Khách hàng hợp lệ - KHHL)

6.

Nội dung và điều kiện nhận ưu đãi:
a) KHHL: KH cá nhân thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 Mở mới sổ tiết kiệm thuộc danh mục SPAD tại quầy trong thời gian triển khai Chương
trình có hiệu lực
 Giá trị tiền gửi và kỳ hạn thuộc các mức hưởng ưu đãi trong mục b) của điều này
 Thuộc số những KH sớm nhất ương ứng số lượng quà tặng mỗi loại của chương trình trên
toàn hệ thống
 Không thuộc diện loại trừ như nêu trong mục c) của điều này
b) Cơ cấu quà tặng và điều kiện nhận quà:
KHHL được hưởng các ưu đãi tương ứng với giá trị sổ và kỳ hạn của SPAD dưới đây
Quà tặng

KỲ HẠN

>= 18 tháng
12 – <18 tháng
6 – <12 tháng
3 - < 6 tháng

Quà loại 1
Áp dụng cho
5.000 KHHL
đầu tiên (*)
50.000.000đ
100.000.000đ
200.000.000đ
500.000.000đ

Quà loại 2
Áp dụng cho
2.000 KHHL
đầu tiên (*)
200.000.000đ
300.000.000
500.000.000
1.000.000.000

Quà loại 3
Áp dụng cho
1.500 KHHL
đầu tiên (*)
500.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000

Quà loại 4
Áp dụng cho
400 KHHL đầu
tiên (*)
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000

MỨC TIỀN GỬI TỐI THIỂU

-

(*): Theo số liệu về thời gian mở sổ ghi nhận tại hệ thống Promotion của ngân hàng

- Mỗi KHHL chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng trong 01 ngày.
- Không áp dụng cộng dồn nhiều sổ tiết kiệm.
- Mức tiền gửi trong bảng là mức tiền tối thiểu để nhận được quà tặng tương ứng với kỳ hạn
gửi, trong trường hợp KH gửi số tiền trong khoảng giữa hai mức tiền gửi trong bảng, KH
sẽ được nhận quà tương ứng với mức tiền gửi thấp hơn.
Ví dụ: KH gửi 700,000,000 VND, kỳ hạn 3 tháng được xét nhận quà loại 1
- Khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại này không được đồng thời tham gia các
chương trình khuyến mại khác diễn ra cùng thời gian.
- Loại quà tặng cụ thể như sau:
Quà tặng
Quà loại 1
Quà loại 2
Quà loại 3
Quà loại 4

Chi tiết
Bình trà One touch 690ml Lock & Lock
Bộ 3 hộp thủy tinh Lock & Lock
Bộ 5 hộp thủy tinh Lock & Lock
Bộ nồi chảo Lock&Lock Stone

- VPBank có quyền dừng trao quà tặng cho KHHL khi chương trình đã hết quà tặng mà
không phải thông báo trước
- Lưu ý về lãi suất của KH: Để đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất về tiền gửi của Ngân
hàng Nhà nước, với kỳ hạn từ 1-5 tháng, mức lãi suất tối đa áp dụng với KH tham gia
chương trình phải đảm bảo nguyên tắc sau: Tổng lãi suất trên sổ tiết kiệm của KH cộng với
% lãi suất quy đổi (%LSQĐ) từ giá trị quà tặng không vượt quá 5.5%. Trong trường hợp
tổng lãi suất cho KH lớn hơn 5.5%, Chi nhánh nơi KH gửi tiết kiệm thực hiện giảm trừ lãi
suất trên Sổ tiết kiệm của KH phần vượt 5.5%. %LSQĐ từ giá trị quà tặng được tính theo
công thức sau:
%LSQĐ = Giá trị quà tặng/số tiền gửi/kỳ hạn gửi*12
c)

Quy định đối với trường hợp KH rút tiền gửi trước hạn:
Trường hợp KH rút tiền gửi trước hạn trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở sổ tiết kiệm, KH
phải hoàn trả giá trị giải thưởng đã nhận cho VPBank bằng tiền mặt. Mẫu Phiếu thu hồi giá
trị quà tặng MB02.QĐ-GDCN/135 (đính kèm) sẽ được sử dụng trong trường hợp này.

7.

Thông báo trúng thưởng, thủ tục trao thưởng và xử lý khiếu nại:

 Danh sách KH thỏa điều kiện nhận quà sẽ được giao dịch viên thông báo tại thời điểm KH
gửi tiết kiệm tại quầy.
 Bằng việc đồng ý tham gia hưởng ưu đãi của chương trình, KHHL đồng ý với các Điều
khoản và Điều kiện của thể lệ này.
1

 KHHL sẽ nhận quà trực tiếp tại chi nhánh nơi KH mở sổ.
 Trên thực tế, đôi khi VPBank phải điều phối quà từ chi nhánh này qua chi nhánh khác,
trong trường hợp KH không muốn chờ đợi, có thể yêu cầu đổi thành quà có giá trị thấp
hơn, nhưng đang có sẵn tại chi nhánh. KH sẽ được yêu cầu ký xác nhận việc đổi quà này.
 KH nhận quà tặng của chương trình cần ký nhận vào Phiếu xác nhận quà tặng chương trình
khuyến mại cũng như thực hiện một số thủ tục khác (nếu có) theo hướng dẫn của nhân viên
VPBank tại chi nhánh.
 Nếu KH có khiếu nại, vui lòng liên hệ hotline của VPBank: 1900 54 54 15
 VPBank chỉ xử lý khiế u na ̣i về Chương triǹ h trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày
chương trình kết thúc. VPBank không chịu trách nhiệm với các khiếu nại sau thời gian này
hoặc với các khiếu nại gửi tới VPBank không thông qua kênh tiếp nhận khiếu nại chính
thức của chương trình.
8.

Qui định khác:

-

VPBank sẽ trích các khoản Thuế thu nhập cá nhân của KH có phát sinh từ việc trúng thưởng
theo quy định của Pháp luật và của VPBank (nếu có)
Quà tặng được cung cấp và được bảo hành bởi bên thứ 3, VPBank không chịu trách nhiệm
về các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm do lỗi của bên sản xuất hoặc lỗi từ
phía người sử dụng.

-

-

VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người nhận quà
cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên phương tiện thông tin đại chúng
mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận quà khuyến mại.
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