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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

“MỪNG XUÂN SANG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Mừng xuân sang tri ân khách hàng”  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bao gồm: An thịnh vượng, Tiết kiệm trực tuyến lĩnh 

lãi cuối kỳ. 

- Loại tiền gửi: VND. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 24/01/2019 – 31/03/2019. Trường hợp chương trình kết thúc 

trước thời hạn nêu trên, VPBank sẽ công bố thông tin tại các đơn vị kinh doanh của 

VPBank. 

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

5. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng lãi suất cho Khách hàng cá nhân (sau đây gọi là 

KH) thỏa mãn điều kiện của Chương trình. 

6. Nội dung Chương trình  

6.1 Đối với khách hàng hiện hữu của VPBank tham gia gửi tiền tiết kiệm 

- Khách hàng hiện hữu là khách hàng có CIF trước thời điểm bắt đầu triển khai chương trình 

- Thưởng thêm lãi suất cho các Khách hàng gửi mới tiết kiệm (tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ 

hạn gửi từ 01 tháng trở lên) thành công tại quầy hoặc online trong thời gian triển khai 

chương trình và thỏa mãn điều kiện của bảng sau: 

Thời gian mở CIF  <3 năm 3 - < 5 năm >=5 năm 

Tiết kiệm An Thịnh Vượng (tại quầy) 

Tiết kiệm thường (online) 
0.1% 0.15% 0.2% 

- Một khách hàng được tham gia nhiều lần, không giới hạn số lượng tài khoản/số sổ tiết kiệm 

tham gia chương trình. 

- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt.  

6.2 Đối với khách hàng là cán bộ nhân viên thuộc các công ty trả lương qua VPBank 

gửi tiền tiết kiệm 

Thưởng thêm lãi suất so với lãi suất thông thường cho các Khách hàng là cán bộ nhân viên 

thuộc các công ty trả lương qua VPBank gửi mới tiết kiệm tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn 

gửi từ 01 tháng trở lên thành công tiết kiệm An Thịnh Vượng (tại quầy) hoặc tiết kiệm 

thường (online) (chuyển tiền mở tiết kiệm từ tài khoản payroll) trong thời gian triển khai 

chương trình theo bảng sau: 
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Số tiền gửi  Mức thưởng LS 

Từ 50 triệu – <500 triệu 0.1% 

Từ 500 triệu – <3 tỷ 0.15% 

Từ 3 tỷ trở lên  0.2% 

- Một khách hàng được tham gia nhiều lần, không giới hạn số sổ/số tài khoản tiết kiệm tham 

gia chương trình. 

- Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt. 

6.3 Các quy định khác 

- Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, Tổng mức lãi suất theo biểu lãi suất quy định và mức lãi 

suất thưởng thêm không được vượt quá 5.5%/năm. Trường hợp vượt quá 5.5%/năm thì 

phải giảm mức lãi suất thưởng thêm sao cho tổng mức lãi suất là 5.5%/năm. 

- Mức lãi suất cộng thêm ở mỗi chương trình ở trên là lãi suất cộng vào cuối kỳ, trong trường 

hợp KH lựa chọn gửi theo hình thức trả lãi trước hoặc trả lãi định kỳ thì mức lãi suất 

thưởng đó sẽ được quy đổi về các hình thức trả lãi tương ứng với yêu cầu của Khách hàng. 

- Đối với các Khách hàng gửi tiết kiệm thường online, hệ thống sẽ cập nhật lãi suất thưởng 

trên sổ của Khách hàng vào thứ 6 hàng tuần. 

- Không được cộng dồn các ưu đãi thưởng lãi suất 

- Khách hàng tham gia chương trình này sẽ không được đồng thời tham gia các chương trình 

ưu đãi khác của VPBank.  

- Các mức lãi suất thưởng thêm là mức tối đa và có thể thay đổi/điều chỉnh bởi Phòng sản 

phẩm huy động – Trung tâm Huy động, bảo hiểm và dịch vụ thu phí.  

- Khối KHCN đảm bảo thực hiện chương trình tuân thủ quy định về trần LS của NHNN. 

7. Tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước: VPBank chịu trách nhiệm đảm bảo việc 

tặng giải thưởng cho KH theo Thể lệ này phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng 

Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi. 

8. Một số quy định khác 

      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. 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CAO CẤP 
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