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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

NỮ CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2018 

1. Tên chương trình:  

“GỬI NGÀN LỜI CHÚC YÊU THƯƠNG TỚI KHÁCH HÀNG NỮ 

VIETCOMBANK” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại các cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 

Việt Nam trên toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: tặng quà cho khách hàng thực hiện giao dịch trong ngày 

diễn ra chương trình. 

4. Thời gian khuyến mại: Ngày 19/10/2018 hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy 

vào điều kiện nào đến trước nhưng không quá ngày 19/10/2018. 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Khách hàng nữ là khách hàng cá nhân 

có CIF tại Vietcombank (bao gồm cả khách hàng mở mới CIF trong ngày diễn 

ra chương trình) thực hiện giao dịch tại quầy Vietcombank (xuất trình CMND/hộ 

chiếu,…) trong thời gian diễn ra chương trình, không bao gồm các giao dịch: 

- Tất toán sổ tiết kiệm, tất toán/đóng tài khoản thanh toán; 

- Đóng/Hủy/khóa sử dụng dịch vụ và các giao dịch không phát sinh chứng từ 

(in sao kê TK, tra soát, khiếu nại, thay đổi thông tin cá nhân); 

- Nộp/rút tiền mặt từ tài khoản chính chủ. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng nữ là khách hàng cá 

nhân có CIF tại Vietcombank (bao gồm cả khách hàng mở mới CIF trong ngày 

diễn ra chương trình)   

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Mỗi khách hàng nữ được: 

- Tặng ngay 50.000 VND khi đến Vietcombank thực hiện giao dịch trong thời 

gian diễn ra chương trình. 

- Được hưởng khuyến mại 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình khuyến mại. 
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9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.000.000.000 VND 

(Một tỷ đồng chẵn) 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng nữ khi tới thực hiện giao dịch tại quầy 

của Vietcombank theo quy định của chương trình sẽ được tặng ngay 50.000 

VND. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận khuyến mại 01 lần duy nhất tại tất cả các điểm 

giao dịch của Vietcombank. 

 

 

 

 


