
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Tặng vé xe tết- gắn kết yêu thương 

 

1. Thời gian khuyến mại: 10/11/2017 đến 31/12/2017 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: TP. HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng 1 vé xe về quê cho mỗi khách hàng hợp lệ của chương 

trình. 

4. Khách hàng của chương trình khuyến mại : Chương trình này áp dụng cho khách 

hàng cá nhân được trả lương qua VPBank, có đăng ký vay và được giải ngân khoản 

vay không TSBĐ tại VPBank trong thời gian chương trình 

5. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:  

a. Nội dung ưu đãi 

- Tặng 1 vé xe về quê cho mỗi khách hàng hợp lệ của chương trình. 

- Số lượng vé xe tối đa cho chương trình: 450 vé xe 

b. Điều kiện nhận vé: 

- Khách hàng được trả lương qua VPBank. 

- Khách hàng đăng ký vay từ 1/11/2017- đến hết ngày 31/12/2017 và được giải 

ngân khoảng vay đến hết ngày 7/01/2018. 

- Khoảng vay có giá trị tối thiểu là 50.000.000 vnd. 

- Sau đó, khách hàng phải đăng ký lộ trình và ngày khởi hành cho VPBank qua 

landing page của chương trình hoặc qua cú pháp tin nhắn:  

  VPB_DD_ Diemden_NGAY DI gửi 8149 trước 13/01/2018 

   Ví dụ: VPB DD Cantho  25/01/2018  gửi 8149 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 vé xe từ chương trình 

- Tối đa 450 vé dành cho các khách hàng có thời gian đăng ký và được giải ngân 

sớm nhất theo thời gian quy định của VPBank 

- Khách hàng không phải là nhân viên VPBank 

c. Phát quà tặng: 

- Khách hàng có thể nhận tin nhắn thông báo qua điện thoại trong thời gian chương 

trình. 



 

 

6. Trách nhiệm thông báo: 

a) Thông báo Chương trình:  

Nội dung Thể lệ chương trình ưu đãi của Chương trình sẽ được VPBank thông báo đến 

Khách hàng qua các kênh sau: 

- Trang web chính thức của VPBank: www.vpbank.com.vn và/hoặc;  

- Các phương tiện truyền thông đại chúng như: Báo, tạp chí… và/hoặc; 

- Email và/hoặc tin nhắn qua điện thoại. 

b) Thắc mắc liên hệ: 

Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 24/7 – Số điện thoại: (04) 39 288 880 hoặc 

1900 545 415. 

7. Các qui định khác 

a) VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

thời gian ưu đãi của Thể lệ làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch hoặc 

không thực hiện được. 

b) Bằng việc đăng ký tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các 

Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên 

quan đến Thể lệ này (nếu có) theo quy định của VPBank. 

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

thực hiện chương trình ưu đãi. 

d) Giá trị ưu đãi nêu trên là giá trị trước thuế, các cá nhân nhận ưu đãi chịu các khoản 

thuế, phí phát sinh khi tham gia Chương trình này theo quy định của pháp luật (nếu 

có).  

e) Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy 

định và Quy chế hiện hành của VPBank và pháp luật. 

f) Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông báo tại website 

www.vpbank.com.vn. 

8. Tổ chức thực hiện 

a) Chương trình này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017.                  

b) Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt Chương trình trước thời hạn do Tổng 

Giám đốc hoặc cá nhân được ủy quyền do VPBank quyết định. 

c) Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Vùng, Chi nhánh, Phòng giao 

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


dịch, Giám đốc/Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm tại Hội sở chính và các đơn vị, cá 

nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


