THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“CHUYỂN TIỀN NHANH – NHẬN QUÀ THẢ PHANH”
1. Tên chương trình khuyến mại: “CHUYỂN TIỀN NHANH – NHẬN QUÀ
THẢ PHANH”.
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
 Đăng ký dịch vụ VCB – iB@nking;
 Đăng ký dịch vụ VCB – Mobile B@nking;
 Giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản trên kênh VCB – iB@nking
 Giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản trên kênh VCB – Mobile B@nking
3. Thời gian khuyến mại: kể từ ngày 14/05/2018 đến hết ngày 22/07/2018 (10 tuần
liên tục).
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng bằng tiền chuyển khoản.
6. Đối tượng áp dụng:
 KH thực hiện thành công giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản trên kênh
VCB – iB@nking;
 KH thực hiện thành công giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản trên kênh
VCB-Mobile B@nking;
 KH đăng ký mới và kích hoạt thành công dịch vụ VCB – iB@nking và có phát
sinh giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản;
 KH đăng ký mới và kích hoạt thành công dịch vụ VCB – Mobile B@nking và có
phát sinh giao dịch chuyển tiền nhanh qua số tài khoản;
7. Nội dung và thể lệ chi tiết
Chương trình khuyến mại gồm 02 nội dung với tổng giá trị giải thưởng là 1.420.000.000
VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:
STT
1
2

Giải thưởng
Ưu đãi Tri ân khách hàng
Ưu đãi Chào đón khách hàng mới
Tổng cộng

Thành tiền
(VNĐ, gồm VAT)
710.000.000
710.000.000
1.420.000.000

7.1. Giải ưu đãi “Tri ân khách hàng”
STT

Giải thưởng

1

Tiền chuyển khoản
cho KH có SLGD lớn
nhất trên kênh VCBMB mỗi tuần
Tiền chuyển khoản
cho KH có SLGD lớn
nhất trên kênh VCBiB@nking mỗi tuần

2

Số
Số
Tổng
lượng lượng số giải
giải/đợt đợt thưởng

Giá trị
mỗi
giải

Tổng giá trị
giải thưởng

Ghi chú

355

10
tuần

3.550

100.000

355.000.000

Trao thưởng 1
tuần/lần

355

10
tuần

3.550

100.000

355.000.000

Trao thưởng 1
tuần/lần

Tổng cộng Giải ưu đãi Tri ân khách hàng

710,000,000

-

KH hợp lệ thỏa mãn điều kiện: KH thực hiện giao dịch chuyển tiền nhanh qua số
tài khoản kênh VCB – iB@nking và/hoặc kênh VCB – Mobile B@nking trong
thời gian quy định.

-

Tổng giá trị giải ưu đãi Tri ân khách hàng: 710.000.000 VNĐ (Bằng chữ: bảy
trăm mười triệu đồng), đã bao gồm VAT.

7.2. Giải ưu đãi “Chào đón khách hàng mới”
STT

Giải thưởng

1

Tiền chuyển khoản cho KH
lần đầu tiên đăng ký, kích
hoạt VCB - iB@nking sớm
nhất mỗi tuần và có thực
hiện giao dịch chuyển tiền
nhanh qua TK
Tiền chuyển khoản cho KH
lần đầu tiên đăng ký, kích
hoạt VCB – Mobile
B@nking sớm nhất mỗi
tuần và có thực hiện giao
dịch chuyển tiền nhanh qua
TK

2

Số
lượng
giải/đợt

Số
lượng
đợt

Tổng
Giá trị
số giải
mỗi giải
thưởng

Tổng giá
trị giải
thưởng

Ghi chú

355

10 tuần

3.550

100.000

Trao
355.000.000 thưởng 1
tuần/lần

355

10 tuần

3.550

100.000

Trao
355.000.000 thưởng 1
tuần/lần

Tổng cộng Giải ưu đãi Chào đón khách hàng mới

710.000.000

-

KH hợp lệ thỏa mãn điều kiện: KH đăng ký, kích hoạt thành công dịch vụ VCB –
iB@nking và/hoặc dịch vụ VCB – Mobile B@nking đồng thời có thực hiện giao
dịch chuyển tiền nhanh qua tài khoản

-

Tổng giá trị giải ưu đãi Chào đón khách hàng mới: 710.000.000 VNĐ (Bằng
chữ: bảy trăm mười triệu đồng), đã bao gồm VAT.

Lưu ý:
-

Giải thưởng bằng tiền mặt VNĐ;
Tuần ở đây được tính theo thời gian triển khai chương trình, mỗi tuần bắt đầu từ
00h00’00’’ thứ 2 đến hết 23h59’59’’ chủ nhật cùng tuần;
Các đợt xét thưởng:
Đợt xét thưởng
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Đợt 4
Đợt 5
Đợt 6
Đợt 7
Đợt 8
Đợt 9
Đợt 10

Thời gian
Từ 14/05/2018 đến hết 20/05/2018
Từ 21/05/2018 đến hết 27/05/2018
Từ 28/05/2018 đến hết 03/06/2018
Từ 04/06/2018 đến hết 10/06/2018
Từ 11/06/2018 đến hết 17/06/2018
Từ 18/06/2018 đến hết 24/06/2018
Từ 25/06/2018 đến hết 01/07/2018
Từ 02/07/2018 đến hết 08/07/2018
Từ 09/07/2018 đến hết 15/07/2018
Từ 16/07/2018 đến hết 22/07/2018

-

Tài khoản nhận thưởng là tài khoản VNĐ tại Vietcombank và ở trạng thái có thể
hạch toán ghi có được, tài khoản đang hoạt động, không bị khóa, không bị phong
tỏa tại thời điểm trả thưởng,

-

Mỗi KH chỉ được nhận thưởng 01 lần/01 ưu đãi tại mỗi hạng mục giải thưởng.

-

Dữ liệu KH lấy theo kết quả ghi nhận trên hệ thống của Vietcombank,

-

Trao thưởng định kỳ hàng tuần và thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc sau
khi kết thúc tuần xét thưởng.

7.3. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của khách hàng
-

Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các
điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ
khách hàng 24/7 theo số máy 1900 545413,

8. Trách nhiệm thông báo

-

Vietcombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương
trình khuyến mại, danh sách KH trúng thưởng trên website chính thức của
Vietcombank và tại Trụ sở, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Vietcombank trên
toàn quốc.

9. Các quy định khác
-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh
chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật;

-

Vietcombank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch
hợp lệ của KH hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng;

-

Vietcombank có quyền không trả thưởng đối với các giải thưởng là tiền chuyển
khoản nếu KH trúng thưởng không có tài khoản thanh toán bằng VNĐ mở tại
Vietcombank và/hoặc tài khoản đó của KH không còn hoạt động tại thời điểm trả
thưởng;

-

Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như
cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý bị lỗi… làm cho các giao dịch của KH bị
sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng,

-

Vietcombank có quyền ghi Nợ tài khoản của KH mà không cần báo trước đối với
các giao dịch trả thưởng do sự cố hệ thống và các giao dịch mà Vietcombank nghi
ngờ có sự gian lận, lợi dụng chương trình;

-

KH sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ
việc nhận thưởng theo quy định của pháp luật, Vietcombank sẽ khấu trừ tiền thuế
và các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của phát luật trước khi chi trả giải
thưởng cho KH và thay mặt KH nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của
Pháp luật;

-

KH hợp lệ có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách KH trúng thưởng, Hết thời
gian khuyến mại trên, KH được coi là đồng ý với Danh sách KH trúng thưởng của
chương trình và việc trả thưởng của Vietcombank;

-

Bằng việc tham gia chương trình này, KH thừa nhận đã biết và chấp nhận tất cả
các điều kiện, điều khoản của chương trình này; các điều chỉnh (nếu có); tất cả các
điều khoản trong Điều kiện và điều khoản sử dụng các dịch vụ NHĐT của
Vietcombank;

-

Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các
điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ
khách hàng 24/7: 1900 545413./.

--------------------------------

