
THỂ LỆ RÚT GỌN CTKM  

TRI ÂN ĐẮC LỘC – GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN 

Chương trình triển khai từ ngày 15/11/2018 – 15/01/2019 tại tất cả các điểm giao dịch của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (NHNT) trên toàn quốc. 

1. Đối tượng khách hàng của chương trình khuyến mại (CTKM):  

- KH cá nhân gửi sổ tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền VND trả lãi sau thông thường (STK) 

trong thời gian triển khai CTKM tại VCB; 

- Hình thức gửi tiền: gửi mới hoặc tái tục STK; 

- Kỳ hạn gửi tiền: 3,  6, 9, 12, 18, 24 tháng; 

- Số tiền gửi tối thiểu: 50.000.000 VND; 

2. Giải thưởng của chương trình 

Giải Gửi tiền trúng tiền 

(quay số xác định trúng thưởng) 

Tổng giá trị giải thưởng 5,5 tỷ đồng 

Giải Tri ân đắc lộc 

Tổng giá trị giải thưởng 5,5 tỷ đồng 

 

Cơ cấu 

giải 

Số 

lượng 

giải 

Giá trị mỗi 

giải thưởng 

(VND) 

Đặc biệt 1 550.000.000 

Nhất 10 55.000.000 

Nhì 20 5.500.000 

Ba 7800 550.000 

TỔNG 7.831  
 

- Tri ân tặng 550 khách hàng có doanh số 

tiền gửi tích lũy cao nhất hệ thống tham gia 

CTKM, trị giá 5.500.000 đồng/giải. 

- Tri ân tặng KH của từng CN có doanh số 

tiền gửi tích lũy tham gia CTKM lớn nhất 

(không bao gồm những KH đã nhận giải tri 

ân cao nhất hệ thống) với tổng 825 giải 

thưởng trên toàn hệ thống trị giá 3.000.000 

đồng/giải. 

3. Hình thức giải thưởng 

- Giải Đặc biệt, giải Nhất: Sổ tiết kiệm VND kỳ hạn 03 tháng của Vietcombank; 

- Giải Nhì, giải Ba, giải Tri ân đắc lộc: chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của KH 

trúng thưởng mở tại Vietcombank. 

4. Mã số dự thưởng (MDT) 



- Cách thức nhận MDT: MDT được cấp trực tiếp tại quầy giao dịch của NHNT:  

 Đối với STK mở mới: thời điểm mở STK; 

 Đối với STK đáo hạn: tại thời điểm STK đáo hạn trong thời gian diễn ra chương trình 

(KH có STK tái tục trong thời gian triển khai CTKM muốn tham gia CTKM cần mang STK 

ra quầy đăng ký tham gia CTKM và được cấp MDT) 

- Nguyên tắc cấp MDT:  

 Việc cấp MDT căn cứ vào số tiền gửi, kỳ hạn gửi và số lượng MDT còn lại của 

chương trình: 

Kỳ hạn gửi (tháng) Loại tiền gửi Số lượng MDT 

3  VND 
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖

50.000.000
 

 6, 9, 12, 18, 24 VND 
𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑔ử𝑖

50.000.000
 𝑥 2 

5. Các quy định đối với STK tham gia chương trình 

- Quy định về lãi suất: Lãi suất huy động theo quy định hiện hành của NHNT; 

- Quy định về rút trước hạn: STK tham gia CTKM không được rút trước hạn; 

- Quy định về chuyển quyền sở hữu STK: 

 Các trường hợp chuyển quyền sở hữu STK tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của 

NHNT nhưng KH (bao gồm cả người chuyển quyền sở hữu và người được chuyển quyền sở 

hữu) không được tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng. Toàn bộ MDT tương ứng và giải 

thưởng đã xác định với các STK bị chuyển quyền sở hữu sẽ bị hủy. 

 Trường hợp KH được xác định đã trúng thưởng và đã nhận giải thưởng của chương 

trình, KH không được chuyển quyền sở hữu STK ứng với MDT đã trúng giải. 

6. Thời gian, địa điểm xác định KH trúng thưởng và trao thưởng: 

- Ngày chốt danh sách quay thưởng: Hết ngày 15/01/2019. 

- Thời gian xác định trúng thưởng: 25/01/2019. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải – Hoàn 

Kiếm - Hà Nội. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 01/03/2019. 

Các quy định khác xem tại Thể lệ chi tiết của chương trình! 

 


