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S7gO/2018/QD-TGD TP.HCM ngàyoZi thông . nàm 2018 

QUYET D!NH 
V/v: Ban hành Th L Chirong trInh 

"Uu dãi tng ba & vali cho Khách hang m& the qua kênh online CCAPP cüa VPBank ttr 
tháng 10" 

TONG GIAM DOC 
Can ci Diu 1 Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vung; 

Can cu1r Quy ch Diu hành cilia Tng Giám dc, ban hành kern theo Quyt ctjnh s 

327/2005/QD-HDQT ngày 30/08/2005 cilia Hi dong Quán trj; 

- Theo d nghj cilia Giám dc Khi KH Ca nhân; 

QUYET D!NH 
Diêu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay The I Chirong trInh khuyn mãi "U'u dãi tng ba 

& vali cho Khách hang mo the qua kênh online CCAPP cüa VPBank tir tháng 10" 

Diu 2: Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tilr ngày 01/10/2018. 

Diu 3: Các Phó Tng Giám dc, Giám Dc cac Khi, Trung tam, cac Trrnrng Phông Hi sâ chInh, 

Giám dc Chi nhánh, Phèng Giao djch và các don vj, cá nhân lien quan có trách nhim thi hành 

Quy& djnh nay. 
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Nai nhân:  

- HDQT, BKS (D báo cáo); 

VP TGD 

Giám dc Vüng/CN/PGD; 

Länh dio cac Khi, Trung tam, PhOng, Ban HSC; 

NCBNV VPBank; 

Luu VP 

Van ban nay chô'a cdc thông tin là tài san côa VPBnak; Nghiêm cá'm sao chép, in â'n dithi bait th hInh 
that nào nêu khong du'crc sy cho phép cüa cop có thOrn quyên côa VPBank 
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Mãng nghip vii: Giao dich Ca nhân 

  

TJ KHOA (Cap  nht trén H thng VPBeoffice d phii vi tra cihi) 

Chro'ng trInh khuyn mäi, qua tong the tin diving 

H!NH THIIJ'C TRUYEN DAO TAO 

Q&A Email Dào tto tp trung Khác 

THÔNG TIN LIEN H 

Don vi chü quail 

Khi Khách hang cá nhân 

Phông PTSP The tin diing 

Tel: 08.7305.6622IEmail: 

thetindungvpb.com.vn  
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Van bàn nay chà'a các thông tin là tài san càa VPBnak, Nghiem cdm sao chép, in á'n dtró'i ba't cà hInh 
thic nào néu không du'cvc sit cho phép càa cap có thám quyën càa VPBank. 
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THE L CHITONG TR!NH KHUYEN M31 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s .39) ................ ) 

1. Ten chtrong trInh khuyn mi: "U'u däi tng ba & vali cho Khácb hAng mo th qua kênh 

online CCAPP cüa VPBank tir tháng 10" 

2. Di tu'ç.ng áp dyng: 

Khãch hang m the tIn d%lng qua kênh online VPBank thôa man diu kin chtrang trinh 

3. San phm áp dung: 

The tin dung Vietnam Airlines - VPBank Platinum Master Card (g9i tat là VNA Platinum) 

The tin drng VPBank Platinum Master Card (gçi tt là PlatinUm) 

The tin dung VPBank Lady Master Card (goi t.t là Lady) 

The tin ding VPBank StepUp Master Card (g9i tht là StepUp) 

4. Thôi gian khuyn mai: Tr 01/10/2018 dan 31/12/2018 hotc cho dan khi hét so lucing qua 

tng cüa Chumig trInh tüy thuc vào thai diam nào dn tri.râc. 

5. Dja bàn (phm vi) khuyan mi: Toàn h thang VPBank 

6. Hlnh thfrc khuyan miii: Tg qua cho Khách hAng thOa diau kin cUa chi.rng trInh 

7. QuA tIng: 

Loai the Chi tit qua tng S liryng qua tng 
Lady, StepUp Loa bluetooth Anker 1.500 

Platinum, S/NA Platinum B combo Vali 800 

8. Diu kin nhân thtröng: Khách hang dirçic nh.n qua t.ng khi dap üng dang thai và dày dC các 

diau kiên sau: 

8.1 Dang k thông tin cá nhân bao gôrn dia chi email, sa din tho.i và các thông tin khác dê 

m& the tin ding chInh thành cOng trong thOi gian trian khai chuung trInh, thông qua kênh 

website/landing page chInh thüc cüa VPBank trong phm vj chuong trInh nay. ThOi diam 

dAng k' ma the phãi truàc thai diam ha sa m& the dugc ghi nhn trên h thang cUa 

VPBank. 

8.2 Thuc nhóm Khách hang s&m nhât có tong chi tiêu hp l duqc thrc hin bang the chInh 

vâJhoc the pl  (cUa the chInh cong boi hp l dtxc ma trong chuGng trinh) trong vông 

30 ngày ka ti.r ngày m& the thOa diau kin saw 

- Loai The Lady hoc StepUp: cO tang chi tiCu hp l hr 500.000 VND trâ len 
Van bOn nay chOa các thong tin là tài san czia VPBnak, Nghiêrn cO,n sao chép, in á'n dithi bôt c& hinh 
thic nao nêu khong ducic s cho phép cia cOp cO thOrn quyên cria VPBank. 
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Loi The Platinum ho.c VNA Platinum: có tng chi tiêu hçip 1 tr 1.000.000 VND trâ len 

Chi tiêu hçip I là chi tiêu cüa cac giao djch thanh toán hang hóa ho.c dlch vu du,cic ghi 
nhn thành cong v h thng VPBank truàc ngày 05/02/2019. Các chi tiêu tir giao dch rit 
tin mt, phi và lAi là các chi tiêu không hçp l. 

8.3 Trã phi vâ thanh toán dir n/ khoãn thanh toán tM tliiu ding hii trong tat Ca các chu kS' 

sao ké truâc th&i gian xCt duyt uu di cho các the tham gia chmmg trinh. 

8.4 KhOng CO the tin dimg VPBank hOy trong khoãng thô'i gian tr 01/07/2018 dn 28/02/20 19 

8.5 Không áp ding cho cac the tin ding m& thuc các chuong trInh min phi thtr&ng niên 

8.6 Nhn duçyc ti da 01 qua tang tir chuo'ng trInh 

8.7 Không dng thai hu'&ng uu di tCr các chuong trmnh khuyn mii m& the mOi khác thrcic 

VPBank trin khai trong thô gian din ra chuong trinh nay 

8.8 Không ap dung cho Can b nhân viên VPBank và Khách hang duçc ctinh danh là KhAch 

hang Tfu tiên cOa VPbank 

9. Thông báo trüng thu'Ong: 

Danh sách khách hang thOa diu kin hiing i.ru dai cüa clurong trinh s dirqc cong bé trOn 

website/fanpage chjnh thrc cUa VPBank; hoc thrçic thông báo trirc tip dn Khách hang 

qua tin nhn, cuc gçi hoc thir din tir theo thông tin ma Khách hang dâ dàng k' vói Ngân 

hang. 

VPBank s thuc hin trao qua trong vông 2 tu.n k tü ngày cong bé danh sách khách hang 

dO diu kin nhn qua. 

Trong trir&ng hçp VPBank khOng th liOn h duçc vO Khách hang sau 3 ln, VPBank xem 

nhu Khách hang tir chi nhn qua, Va chuyn qua nay cho Khách hang thOa diu kin k 

tlp. 

10. Cách thfrc nhân khuyn mai: 

Qua tang s du'çe chuyn phát qua thrOng bini din dn da chi cOa Khách hang dang ki trOn 

h thng VPbank hoc VPbank sê cung cp ma nh.n qua d Khách hang d&i nh.n tai  các 

dai Ii phOn phi qua tang eUa VPbank hoc mt hinh thOc khác do VPBank quyt djnh. 

11. Giãi quyt khiêu ui: 

Khách hang có thc mc/ khiu nai v kt qua ci:ia chirong trinh, vui lông lien h vOi 

VPBank qua hotline 1900 545415 không muon hon 28/02/2019. 

- VPBank khong cO trách nhim giCi quy& khiêu nai  phát sinh sau thOri gian nêu trên. 

Van bàn nay chza các thông tin là tài sOn cOa VPBnak; Nghiêm cOrn sao chdp, in On dithi bat c- hInh 
thjc nOo nCu khOng ditçyc s chophép cza cOp có thOrn quyên cria VPBank 
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12. Mt s quy dnh khác: 

VPBank duçc phép sir ding hInh ành, ttr lieu vá các thông tin lien quan den ngui trüng 

thuing cho mic dIch qung cáo, khuyn mi cCia VPBank và trên các phuang tin thông 

tin dai  cliông ma không phãi trã b.t cr chi phi nào them cho nguM nh.n thu'ng. 

Giao djch chi tiêu hçip I duçic thxc hiin bôi ChU The Chinh hoc the Phii và phài là các 

giao dtch  mua ban thirc t và duqc phep theo quy djnh cUa pháp luit Vit Nam. 

VPBank không phài nhà cung cp qua tng/djch viii. Các san phmIdjch vi nay duçic eung 

cp bi eác nha cung cp ti.xang ng theo diu kin và diu khoän do nhà cung cp ctó quy 

dnh, và VPBank khong chju trách nhim dtrài hinh thüc nào lien quan tói các san phAm và 

dch vu dO. 

Khách hang H9p 1 s bi rang buOc bOi các Diu kin va Diu khoàn cia nhà eung cp qua 

tng và hang hóa/djch vi eO lien quan. Trong trung hçip CO th.c mc hay khiu lien 

quan dn các hang hóa và djch vii nay, Khách hang Hvp  l vui lông lien h trrc tiêp uha 

cung cap. 

VPBank cO toàn quyn tr chi trao qua tngIdich vi cho bAt k' Khách hang nào ma 

VPBank cho là cung cAp thông tin không hp l, khong rO rang, khong dAy do ho.c vi 

phm bAt k' DiAu khoán và DiAu kin nào cOa Chuang trinh. 

VPBank cO thA lien lc v6i Khách hang qua s din thoi/ email dã dàng k vi VPBank dA 

xáe minh mOt  sé thông tin vã yêu cAu b sung giAy t& nAu cAn thit. 

VPBank, nhüng cong ty lien kAt cüa VPBank, giám dôc, nhân vien và ngtthi di din flrong 

irng cOa VPBank và nhting cong ty lien kAt nay s không ehu trách nhim cho bAt k' mAt 

mat, thiêt hai nao (bao gm nhung không giOi 1n i nhttng mAt mat gián tiAp và phái sinh) 

hoc bAt k' tai nn Ca nhãn nào xáy ra tir vic tham gia vào Chuong trinh hoe do vic tiAp 

nhn lioc sar ding qua tngIdjch vii, ngoi trr nhng trách nhim ducrc lut pháp quy djnh. 

VOi vic chAp nh.n hay tiA nhn qua tng/dch vi,i, Khách hang hay nguôi nh.n dArig ' 

dam báo và s git cho VPBank, nhctng cong ty liOn kAt cUa VPBank, giám dAc, nhân viOn 

và ngixciii dai  din eOa VPBank và nhCng cong ty liOn kAt nay không b thit hi bâi: nh0ng 

khiAu kién, hành dng, khM kin, xét xü, thit hi, tAn thAt, chi phI phát sinh hay trách 

nhim nào dành cho VPBank, nhUng cong ty lien k& cüa VPBank, và giám dAc, nhàn viOn 

va ngi.xäi dai  din eOn VPBank và nhung cong ty lien kAt nay do cO lien quan den vic tham 

gia vào ChuGng trInh hoc tiAp nhn hotc sl~ ding Qua tng/dch vi. 

- Trong tri.rlrng hp có tranh chAp, quyAt djnh cOa VPBank là quy& djnh cuAi cOng. BAng 

Van bàn nay chrca các thông tin là tài san càa VPBnak; Nghiêm cAm sao chép, in An du'ó'i bAt cr' hinh 
thrc nao neu không dwyc sic cho phép cza c&p Co thdm quyên cia VPBank. 
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djnh hin hitnh có lion quan cita VPBank và cita Phitp lut; 

C KHOI KHCN 
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THAN H TAM 

vie them gia Chung trinh Khuyn mai  nay, Khách Hang m.e Ctnh chip thun tht cá cac 

Diu khoán va Diu Kin ea Chuong trInh Khuyn mi thrçic liit kê trén. 

VPBank sê không chju trách nhim di vâi vic Chô the không nhn duc thông hCo do 

thay di dia chi lien h, email hay s diên thoai ma chtra c.p nhtt do VPBank, hay vic thu 

Thông báo b th.t lc, huu hông ho.c mt cp hong qua trInh g'iri. 

VPBank s cn cr vito thông tin ngày the dtrç'c ma trCn h thng d xitc dnh thai glen 

Khách hang mô th thenh cong theo quy jnh. 

Khách hang phiti chu mci chi phi phátsinh (néu có) lien quan dn vic nhn quit tng/dch 

vi tir Chuong trinh bao gm không giOi hn khoitn thu thu nh.p cit nhân (nêu co). 

Mi quy*t djnh cita VPBank lien quan dn cite chuo'ng trinh khuyn miti, bao gm kt quit 

Khách hang nhn Uu di trong sut Chucmg trInh nity có th thay di t.i tit'ng thii diem 

theo toitn quyn quyt dnh côa VPBank sau khi dit. thre hin cáo thit tic cn thit theo quy 

djnh cita phitp lut. 

NhOng vn d chixa thr?c quy dinh c,i th trong Th I nity se di.rgc thrc hin theo cite Quy 

Van bàn nay chra cáo thông tin là tài san côa VPBnak; Nghiem cm sao chdp, in dn du'ái bdt c hInh 
chc nào nêu không auc s.r cho phép cia cap Cd thárn quyên cia VPBank. 
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