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      THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Ưu đãi các gói sản phẩm tiết kiệm” 
 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Ưu đãi các gói sản phẩm tiết kiệm”  

2. Đối tượng KH: Khách hàng phải là khách hàng mới (New CIF)  và đăng ký thành công 

gói “Superior Kids” (Gói 1) hoặc “Delux Savings” (Gói 2) trong thời gian triển khai 

chương trình. Chương trình không áp dụng đối với cán bộ nhân viên của VPBank. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 12/11/2018 – 12/01/2019 hoặc cho đến khi hết số lượng thẻ 

tín dụng quốc tế được nhận ưu đãi tùy thuộc thời điểm nào đến trước. Trường hợp chương 

trình kết thúc trước thời hạn nêu trên, VPBank sẽ công bố thông tin tại các đơn vị được 

chọn triển khai thử nghiệm của VPBank hoặc trên trang web của chương trình. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  

- Các chi nhánh áp dụng triển khai “Gói 1”: Trung Hòa Nhân Chính, Trung Kính, Trần 

Hưng Đạo, Quận 10, Phạm Văn Hai, Phú Mỹ Hưng. 

- Các chi nhánh áp dụng triển khai “Gói 2”: Liễu Giai, Đông Đô, Trần Hưng Đạo, Phú 

Mỹ Hưng, Bến Thành, Sài Gòn. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: đăng ký thành công 1 gói sản phẩm là: 

- Gói sản phẩm “Gói 1”: 

Khách hàng phải ký vào mẫu biểu tham gia gói (đồng thời giao dịch viên cập nhật lên 

hệ thống T24). Khách hàng phải hoàn tất việc gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, 

phát hành thẻ tín dụng (xác định thông qua ngày thẻ được phát hành trên hệ thống) 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký vào mẫu biểu đăng ký tham gia gói và trong thời 

gian diễn ra chương trình thì mới được xem là đăng ký thành công gói 1.  

+ Sản phẩm bắt buộc: Tiền gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng (Hạng Titanium), tài khoản thanh 

toán (Cate code: 1001, Cus type:63)  

+ Sản phẩm không bắt buộc: Bảo hiểm nhân thọ AIA; 

- Gói sản phẩm “Gói 2”: 

Khách hàng phải ký vào mẫu biểu tham gia gói (đồng thời giao dịch viên cập nhật lên 

hệ thống T24). Khách hàng phải hoàn tất việc gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, 

phát hành thẻ tín dụng (xác định thông qua ngày thẻ được phát hành trên hệ thống) 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký vào mẫu biểu đăng ký tham gia gói trong thời gian 

diễn ra chương trình thì mới được xem là đăng ký thành công gói 2.  

+ Sản phẩm bắt buộc: Tiền gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng (Hạng Titanium/Platinum), tài 

khoản thanh toán (Cate code: 1001, Cus type:63) 

+ Sản phẩm không bắt buộc: Chứng chỉ quỹ, Bảo hiểm nhân thọ AIA; 

6. Điều kiện khi sử dụng gói sản phẩm  

- Điều kiện sử dụng gói sản phẩm Gói 1: 
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Tiền gửi tiết kiệm: Số tiền gửi tối thiểu 150 triệu VND, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng với các 

sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy: Tiết kiệm thường, Tiết kiệm trả lãi định 

kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm An Thịnh Vượng, Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh 

Vượng, Tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng và tiền gửi tiết kiệm trực tuyến: Tiết kiệm trực 

tuyến, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ trực tuyến, Tiết kiệm trả lãi trước trực tuyến. 

- Điều kiện sử dụng gói sản phẩm Gói 2: 

Tiền gửi tiết kiệm: Số tiền gửi tối thiểu 500 triệu VND, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng với các 

sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy: Tiết kiệm thường, Tiết kiệm trả lãi định 

kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm An Thịnh Vượng, Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh 

Vượng, Tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng và tiền gửi tiết kiệm trực tuyến: Tiết kiệm trực 

tuyến, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ trực tuyến, Tiết kiệm trả lãi trước trực tuyến. 

7. Cơ cấu mức ưu đãi và điều kiện nhận ưu đãi 

a. Ưu đãi đối với thẻ tín dụng quốc tế 

- Điều kiện nhận ưu đãi: 

- + Khách hàng đăng ký gói thành công (theo quy định tại mục 5 Thể lệ này) trong 

khoảng thời gian từ ngày 12/11/2018 – 12/12/2018 và duy trì số dư tiền gửi tiết kiệm 

của gói đến hết ngày 12/01/2019 (Đối với Gói 1 tối thiểu là 150 triệu đồng – 6 tháng và 

đối với Gói 2 tối thiểu là 500 triệu đồng – 3 tháng) 

- + Khách hàng đăng ký gói thành công từ ngày 13/12/2018 – 12/01/2019 (theo quy định 

tại mục 5 Thể lệ này) và duy trì số dư tiền gửi tiết kiệm của gói đến hết 

ngày 12/02/2019 (Đối với Gói 1 tối thiểu là 150 triệu đồng – 6 tháng và đối với Gói 2 

tối thiểu là 500 triệu đồng – 3 tháng) 

+ Thẻ tín dụng quốc tế hạng Titanium (Lady/ Step up) được phát hành mới (không áp 

dụng cho thẻ tín dụng phát hành lại do mất thẻ/hỏng thẻ, hết hạn thẻ) trong thời gian 

triển khai chương trình và có phát sinh tổng doanh số giao dịch thanh toán hợp lệ tối 

thiểu bao gồm thẻ chính và thẻ phụ 1,000,000VND tại các đối tác dựa theo hiển thị trên 

hệ thống VPBank: My Kingdom, Tiniworld, Tuticare, Crownspace, Vinmart, Apollo, 

VUS  trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành trên hệ thống; (Danh sách các 

đối tác có thể được bổ sung/thay đổi trên website của VPBank tùy từng thời kỳ) 

+ Thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum được phát hành mới (không áp dụng cho thẻ tín 

dụng phát hành lại do mất thẻ/hỏng thẻ, hết hạn thẻ) trong thời gian triển khai chương 

trình và có phát sinh tổng doanh số giao dịch thanh toán hợp lệ tối thiểu bao gồm thẻ 

chính và thẻ phụ 1,500,000VND  tại các đối tác dựa theo hiển thị trên hệ thống 

VPBank: Ngon Villa, Mâm Sài Gòn, The chopsticks Sài Gòn, Ưu Đàm Chay, 1915Y 

Restaurant, Runam D’or, VinMart, Apollo, VUS trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ 

được phát hành trên hệ thống; (Danh sách các đối tác có thể được bổ sung/thay đổi trên 

website của VPBank tùy từng thời kỳ) 

+ Chương trình không áp dụng đối với Thẻ tín dụng đã tham gia vào các chương trình 

miễn phí thường niên và các chương trình ưu đãi khi mở thẻ khác; 

+ Giao dịch chi tiêu/thanh toán hợp lệ được hiểu là giao dịch với mục đích thanh toán 

mua sắm hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam và nước ngoài được thực hiện bằng Thẻ tín 
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dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ trên hệ thống trên máy POS hoặc 

qua mạng. 

+ Giao dịch được coi là không hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp 

sau: 

 Giao dịch không nhằm mục đích thanh toán hàng hóa/dịch vụ và/hoặc không 

được thực hiện trên máy POS hoặc qua mạng, bao gồm nhưng không giới hạn như: 

thanh toán qua fax, mail, điện thoại; giao dịch thanh toán qua Call Center 247; 

giao dịch thanh toán qua Telesales; giao dịch MOTO,....; giao dịch rút tiền mặt và 

tất cả các loại giao dịch được thực hiện trên máy ATM (chuyển khoản, kiểm tra số 

dư, liệt kê giao dịch gần nhất,…); 

 Giao dịch hợp lệ nhưng đã bị hủy hoặc bị ghi Có lại trong thời gian từ khi bắt 

đầu Chương trình cho đến trước thời điểm thực hiện trao ưu đãi; 

 Thẻ chính bị khách hàng chủ động hủy trong thời gian từ khi bắt đầu Chương 

trình cho đến trước thời điểm thực hiện trao ưu đãi. 

- Cơ cấu mức ưu đãi: 

+ Ưu đãi hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (không áp dụng đối với thẻ tín 

dụng không đồng) đối với khách hàng đăng ký thành công Gói 1 hoặc Gói 2 (và thỏa 

mãn các điều kiện nhận ưu đãi nêu trên), cụ thể như sau: 

Hạng thẻ 
Mức ưu đãi 

(VNĐ) 
Số lượng ưu đãi Thành tiền (VNĐ) 

Thẻ Titanium 1,000,000 240 240,000,000 

Thẻ Platinum 1,500,000 60 90,000,000 

Tổng cộng 330,000,000 

- Cách thức trao ưu đãi: 

VPBank sẽ chuyển khoản trực tiếp mức ưu đãi Khách hàng được nhận vào tài khoản 

Thẻ Tín dụng mà Khách hàng đã thực hiện giao dịch dành được ưu đãi trong thời gian 

muộn nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.  

b. Ưu đãi đối với tài khoản thanh toán thường 

+ Miễn phí duy trì tài khoản thanh toán thường (loại tiền: VND) trong 12 tháng kể từ 

ngày mở tài khoản thanh toán đối với khách hàng tham gia Gói 1 hoặc Gói 2 

+ Miễn/Giảm phí mở tài khoản thanh toán số đẹp (loại tiền: VND) đối với khách hàng 

tham gia Gói 2, cụ thể như sau: 

 

 

Lọai tài 

khoản 

Tài khoản loại 1 

(10,000,000VND) 

Tài khoản loại 2 

(5,000,000VND) 

Tài khoản loại 3 

(2,000,000VND) 

Tài khoản loại 4 

(1,000,000) 
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Mức giảm 

phí 

Giảm 

1,000,000VND 

Giảm 

1,000,000VND 

Giảm 

1,000,000VND 
Miễn phí 

 (Mức giảm trên chưa bao gồm VAT) 
 

c. Ưu đãi cho khách hàng khi mua BHNT AIA  

Ưu đãi đối với khách hàng đăng ký thành công Gói 1 hoặc Gói 2 khi mua bảo hiểm 

nhân thọ AIA trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký tham gia gói sản phẩm, cụ thể 

như sau: 

+ Mức hoàn phí sẽ được áp dụng với khách hàng thỏa mãn điều kiện: 

 Khách hàng đăng ký thành công Gói 1 hoặc 2 trong thời gian diễn ra chương 

trình ưu đãi (từ 12/11/2018 đến 12/01/2019) và mua BHNT trong vòng 3 

tháng kể từ ngày đăng ký tham gia gói sản phẩm, khách hàng sử dụng thẻ tín 

dụng quốc tế của chính khách hàng (là thẻ tín dụng quốc tế được phát hành 

khi khách hàng tham gia một trong 2 gói sản phẩm trên) để thanh toán 1 

phần/toàn bộ phí bảo hiểm nhân thọ. 

 Khách hàng mua BHNT AIA qua kênh VPBank. 

+ Quy định về mức hoàn phí: 

 Mức ưu đãi hoàn phí là 8% tính trên tổng phí thực thu (tính trên phần phí thực 

thu được thanh toán qua thẻ tín dụng mở theo một trong hai gói sản phẩm nêu 

trên) tại thời điểm khách hàng thanh toán (KH cần thỏa mãn các điều kiện 

được quy định bên trên) 

 Mức ưu đãi tối đa 1,000,000VND/hợp đồng bảo hiểm/1 kỳ sao kê đối với 

khách hàng sử dụng Gói 1 và 2,000,000VND/hợp đồng bảo hiểm/1 kỳ sao kê 

đối với khách hàng sử dụng Gói 2. 

 Mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho 1 hợp đồng BHNT trong 1 kỳ sao kê thẻ tín 

dụng. (Trường hợp khách hàng thanh toán cả 2 hợp đồng BHNT trong 1 kỳ 

sao kê thẻ tín dụng thì cũng chỉ được hoàn phí trên 1 hợp đồng BHNT) 

 Mức ưu đãi hoàn phí đã bao gồm ưu đãi cash back 5% phí BHNT theo chính 

sách riêng của thẻ tín dụng (nếu có) 

+ Phần khuyến mại (ngân sách) dành cho KH sẽ được sử dụng cho đến khi hết chương 

trình khuyến mại hoặc đến khi hết ngân sách được phê duyệt, tùy thời điểm nào đến 

trước. (Ngân sách được phê duyệt: 290,000,000VND) 

+ KH tham gia chương trình hoàn phí vẫn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi về 

bảo hiểm khác của VPBank 

+ Cách thức hoàn phí: 

Sau khi kết thúc thời gian cân nhắc 21 ngày theo đúng quy định của sản phẩm, VPBank 

sẽ hoàn lại tiền phí cho KH vào thẻ tín dụng của khách hàng mở tại VPBank (tối đa sau 

3 tháng kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm). 

8. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng tại 
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VPBank, miễn/giảm phí mở tài khoản thanh toán số đẹp, miễn phí duy trì tài khoản thanh 

toán thường, hoàn phí cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ AIA. 

9. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: Khối KHCN chịu trách nhiệm đảm bảo 

việc ưu đãi cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. Ưu đãi hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế chỉ áp dụng cho khách hàng có 

giao dịch thẻ và được xác định trên cơ sở giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng (điều kiện cụ 

thể quy định tại điểm a, mục 7 của thể lệ này)/ Ưu đãi hoàn phí mua bảo hiểm nhân thọ 

AIA chỉ áp dụng cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ AIA (điều kiện cụ thể quy định 

tại điểm c, mục 7 của thể lệ này). Đối với giao dịch gửi tiền tiết kiệm, thực hiện tuân thủ 

đúng quy định của Ngân hàng nhà nước.  

10.  Một số quy định khác 

a. Bằng việc tham gia chương trình ưu đãi 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); 

b. 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; 

c. VPBank có quyền ghi Nợ lại Tài khoản thanh toán hoặc tài khoản Thẻ Tín dụng quốc 

tế do VPBank phát hành của khách hàng mà không cần báo trước đối với các giao dịch 

đã được ghi Có nhầm trong quá trình trao ưu đãi; 

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

thực hiện ưu đãi; 

e. VPBank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của Khách hàng nhận được ưu 

đãi trong các hoạt động quảng bá của VPBank; 

f. Các cá nhân nhận ưu đãi chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận ưu đãi (chi 

phí đi lại, chi phí ăn ở,…); thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác (nếu có) theo 

quy định của Pháp luật; 

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

và Quy chế hiện hành có liên quan của VPBank; 

EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR 

AND  STANDING DCEO 
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