
 

1. Tên chương trình:  

“55 NĂM ĐỒNG HÀNH – NGÀN QUÀ TẶNG GẮN KẾT” 

2. Thời gian khuyến mại: chia làm 02 giai đoạn 

- Giai đoạn 1: từ ngày 01/04 – 30/04/2018. Trong đó:  

Chương trình 55 năm chung một niềm tin thực hiện quay số trúng thưởng, chia làm 

04 tuần: 

 Tuần 1: Từ 0h00 ngày 02/04/2018 đến hết 24h00 ngày 08/04/2018 

 Tuần 2: Từ 0h00 ngày 09/04/2018 đến 24h00 ngày 15/04/2018 

 Tuần 3: Từ 0h00 ngày 16/04/2018 đến 24h00 ngày 22/04/2018 

 Tuần 4: Từ 0h00 ngày 23/04/2018 đến 24h00 ngày 29/04/2018 

- Giai đoạn 2: từ ngày 25/04 – 25/05/2018. 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng các SPDV của 

Vietcombank thỏa mãn các điều kiện theo quy định. 

 GIAI ĐOẠN 1 (từ ngày 01/04 – 30/04/2018) 

3.1. Chuyển tiền trong nước và kiều hối: 

- Nội dung ưu đãi: Giảm 50% phí chuyển tiền trong nước tại quầy và 

chuyển tiền đi nước ngoài tại quầy trong thời gian vàng 1 tuần từ 01/04 

– 07/04/2018. 

- Đối tượng khuyến mại: Khách hàng thực hiện giao dịch tại quầy trong 

thời gian diễn ra chương trình thực hiện: 

 Chuyển tiền đi VND trong hệ thống Vietcombank;  

 Chuyển tiền đi VND khác hệ thống Vietcombank;  

 Nộp/rút tiền mặt VND; 



 Chuyển tiền đi nước ngoài tại quầy SWIFT, MONEYGRAM. 

3.2. Ngân hàng điện tử (dịch vụ Mobile Banking) 

- Nội dung ưu đãi: Miễn phí 01 tháng sử dụng dịch vụ Mobile Banking 

khi đăng ký mới tại quầy và kích hoạt sử dụng trong tháng 04/2018 cho 

50.000 khách hàng đầu tiên. 

- Đối tượng khách hàng: 50.000 khách hàng đăng ký mới lần đầu dịch 

vụ Mobile Banking và kích hoạt trong tháng 04/2018. 

3.3. Chương trình cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ: 

- Miễn phí thường niên năm đầu tiên đối với khách hàng phát hành mới 

thẻ tín dụng. Áp dụng cho khách hàng chưa từng phát hành thẻ tín 

dụng. 

 Mỗi khách hàng được miễn phí tối đa 1 thẻ chính và 1 thẻ phụ 

thẻ tín dụng phát hành mới trong thời gian khuyến mại. 

 Không áp dụng cho các loại thẻ tín dụng công ty và/hoặc thẻ tín 

dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng; 

- Miễn phí phát hành đối với khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ. Áp 

dụng cho khách hàng chưa từng phát hành thẻ ghi nợ. 

3.4. Chương trình quay số trúng thưởng – “55 năm chung một niềm tin” 

- Đối tượng khách hàng: Tất cả các KH mở sổ tiết kiệm tại quầy tối thiểu 

20 triệu VND với kỳ hạn từ 1 tháng, KH giải ngân mới, KH mở thẻ tín 

dụng (không bao gồm hình thức tín chấp) trong thời gian diễn ra 

chương trình đều được nhận 01 mã số dự thưởng. Mỗi KH chỉ được 

nhận duy nhất 01 mã số dự thưởng tại mỗi SPDV đủ điều kiện khuyến 

mại mỗi tuần.  

- Mã số dự thưởng được in ra trên mẫu phiếu dự thưởng ngay sau khi 

khách hàng hoàn tất giao dịch đủ điều kiện. Phiếu dự thưởng theo mẫu 

Phụ lục 01 đính kèm.  



- Nội dung ưu đãi: Mỗi tuần, TSC sẽ thực hiện quay thưởng 01 lần vào 

thứ 2 đầu tuần kế tiếp, cơ cấu giải thưởng bao gồm: 

 55 Giải đặc biệt/tuần: mỗi giải 01 chỉ vàng SJC 9999 trị giá tối 

đa 3.800.000 VND/chỉ.  

 55 Giải nhất/tuần (giải tri ân): mỗi giải 01 nồi điện đa năng 

Lock&lock trị giá 1.000.000 VND/giải.  

- Các mã số đã quay tuần trước không được sử dụng quay thưởng tiếp 

tại các tuần tiếp theo. Khách hàng muốn có cơ hội trúng thưởng phải 

thực hiện giao dịch đủ điều kiện trong tuần tiếp theo để được nhận mã 

quay thưởng.  

 

 GIAI ĐOẠN 2 (từ 25/04 – 25/05/2018) 

3.1. Chương trình đồng hành - Gửi tiết kiệm:  

- Nội dung ưu đãi: tặng quà cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm theo các 

mức tiền gửi khác nhau trong thời gian khuyến mại. 

- Đối tượng khách hàng: Khách hàng gửi tiền mới kỳ hạn từ 03 tháng 

trở lên tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong suốt thời 

gian diễn ra chương trình khuyến mại.  

- Loại quà tặng theo mức tiền gửi: 

STT 

Mức tiền gửi 

(mức tiền gửi tối thiểu nhận KM 

không vi phạm quy định trần LS 

tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng của 

NHNN) 

Chúng loại quà tặng 
Số lượng  

quà tặng 

01 155 triệu – 549.999 triệu VND 
01 bộ 05 thìa + 05 dĩa in logo 

VCB trị giá 150.000 VND. 
13,000 



02 
550 triệu – 2 tỷ 549.999 triệu 

VND 

01 bộ hộp cơm của 

Lock&lock in logo VCB có 

túi vải bao ngoài trị giá 

300.000 VND  

4000 

03 
2 tỷ 550 triệu – 5 tỷ 549.999 

triệu VND 

01 ấm điện đun nước bằng 

thủy tinh 1.8 lít của 

Lock&Lock in logo VCB trị 

giá 550.000 VND 

500 

04 Trên 5 tỷ 550 triệu VND 

01 vali 20 inch lock&lock in 

logo VCB trị giá 1.000.000 

VND  

300 

 TỔNG  17,800 

3.2. Chương trình đồng hành - Khách hàng vay: 

- Nội dung ưu đãi: tặng quà cho khách hàng giải ngân mới/hợp đồng vay 

mới và giải ngân trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

- Đối tượng khách hàng: KH cá nhân mở hợp đồng vay mới và giải ngân 

từ 1 tỷ 550 triệu đồng trở lên/ KH giải ngân mới 1 tỷ 550 triệu đồng 

trở lên trong thời gian triển khai chương trình. 

- Quà tặng: Tặng ngay 01 vali cao cấp Lock&lock trị giá 1.000.000 VND 

cho 1.000 KH đầu tiên giải ngân mới từ 1 tỷ 550 triệu đồng trở lên.  

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong toàn bộ 

thời gian diễn ra chương trình. 

3.3. Chương trình gắn kết: chăm sóc KH đại trà thực hiện giao dịch tại quầy 

- Nội dung ưu đãi: Tặng ngay 01 bình nước bằng nhựa Lock&lock 2.0L 

trị giá 40.000 VND cho 20.000 khách hàng đầu tiên tới quầy thực hiện 

giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, bao gồm 

một trong các giao dịch: 



 Gửi tiền tiết kiệm tối thiểu 20 triệu VND, kỳ hạn từ 1 tháng trở 

lên và không đồng thời nhận quà tặng ưu đãi từ chương trình 

đồng hành - gửi tiết kiệm. 

 Khách hàng ký hợp đồng vay mới/giải ngân mới < 1 tỷ 550 triệu 

VND 

 Mở tài khoản mới đồng thời mở thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng mới, tài 

khoản có số dư tối thiểu 50.000 VND. 

 Đăng ký sử dụng đồng thời DV internet Banking và SMS 

Banking. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong toàn bộ thời 

gian diễn ra chương trình.  

3.4. Chương trình cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ: 

- Miễn phí thường niên năm đầu tiên đối với khách hàng phát hành mới 

thẻ tín dụng. Áp dụng cho khách hàng chưa từng phát hành thẻ tín 

dụng. 

 Mỗi khách hàng được miễn phí tối đa 1 thẻ chính và 1 thẻ phụ 

thẻ tín dụng phát hành mới trong thời gian khuyến mại. 

 Không áp dụng cho các loại thẻ tín dụng công ty và/hoặc thẻ tín 

dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng; 

- Miễn phí phát hành đối với khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ. Áp 

dụng cho khách hàng chưa từng phát hành thẻ ghi nợ. 

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

- Giảm phí dịch vụ chuyển tiền tại quầy, miễn phí duy trì dịch vụ Mobile Banking 

- Quà tặng là hiện vật được tặng trực tiếp cho khách hàng khi thực hiện giao dịch 

đủ điều kiện tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình hoặc tặng cho khách 

hàng sau khi quay số trúng thưởng.  

- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại = 8.125.800.000 VND (Tám 

tỷ một trăm hai mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn) 



5. Phạm vi khuyến mại: tại các cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

trên toàn quốc. 

6. Hình thức khuyến mại:  

- Giảm phí dịch vụ chuyển tiền tại quầy, miễn phí duy trì dịch vụ Mobile Banking. 

- Tặng quà tặng trực tiếp cho khách hàng khi thực hiện giao dịch đủ điều kiện 

trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

- Tặng quà cho khách hàng trúng thưởng sau khi thực hiện quay số trúng thưởng. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân khi sử 

dụng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại của Vietcombank thỏa mãn các điều kiện 

được nêu tại mục 3. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

- Mỗi khách hàng: 

 Được hưởng khuyến mại 01 lần duy nhất tại mỗi sản phẩm dịch vụ tham gia 

trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

- Cơ cấu giải thưởng: 

SPDV được hưởng 

khuyến mại 

Tổng ngân sách 

(VND) 
Giá trị khuyến mại 

Chuyển tiền trong 

nước và kiều hối 
1.000.000.000 

Giảm 50% phí dịch vụ chuyển 

tiền đi trong nước tại quầy và 

chuyển tiền đi nước ngoài tại 

quầy. 

KH gửi tiết kiệm 3.719.800.000 

Tặng quà cho khách hàng gửi 

tiền theo các mức khác nhau. 

- 155 triệu – 549.999 triệu: bộ 

thìa dĩa trị giá 150.000 VND 



- 550 triệu – 2 tỷ 549.999 triệu: 

bộ hộp cơm lock&lock trị giá 

300.000 VND 

- 2 tỷ 550 triệu – 5 tỷ 549.999 

triệu: ấm điện đun nước 

lock&lock trị giá 550.000 

VND 

- Từ 5 tỷ 550 triệu trở lên: Vali 

20 inch lock&lock trị giá 

1.000.000 VND. 

Khách hàng vay 1.000.000.000 

Tặng 01 vali 20inch Lock&Lock 

trị giá 1.000.000 VND cho 

khách hàng cá nhân mở HĐ vay 

mới và giải ngân mới/giải ngân 

mới từ 1 tỷ 550 triệu đồng VND.  

Ngân hàng điện tử 550.000.000 

Miễn phí 01 tháng sử dụng dịch 

vụ Mobile Banking khi đăng ký 

mới và kích hoạt sử dụng dịch vụ 

(11.000 VND/tháng). 

Chương trình gắn kết 800.000.000 

Tặng 01 bình nước trị giá 40.000 

VND cho 20.000 KH đầu tiên 

thực hiện giao dịch tại quầy theo 

điều kiện chương trình. 

Chương trình quay số 

trúng thưởng 
1.056.000.000 

KH thực hiện giao dịch tại quầy 

theo điều kiện chương trình sẽ 

được cấp mã dự thưởng. Mỗi 

tuần, VCB sẽ thực hiện bốc thăm 



quay thưởng với trị giá giải 

thưởng: 

- 55 giải đặc biệt/tuần: mỗi giải 

01 chỉ vàng SJC 9999 trị giá 

3.800.000 VND 

- 55 giải nhì/tuần: mỗi giải 01 

nồi điện đa năng Lock&lock 

trị giá 1.000.000 VND. 

9. Nội dung chi tiết của thể lệ tham gia chương trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, mọi khách hàng cá nhân khi tới các cơ sở của 

Vietcombank trên toàn quốc thực hiện các giao dịch hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mại thỏa mãn các điều kiện được nêu tại mục 3 sẽ được nhận quà tặng. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận khuyến mại/quà tặng 01 lần duy nhất cho giao 

dịch đầu tiên tại mỗi sản phẩm dịch vụ tại tất cả các điểm giao dịch của 

Vietcombank. 

 


