
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÓN LỘC ĐẦU XUÂN 2015” 

 
1. Thời gian triển khai: 24/02/2015 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên 

đán Ất Mùi).  

2. Đối tượng khách hàng (KH): KH được nhận lì xì là các KH thỏa mãn đồng thời tất 

cả các điều kiện sau: 

- KH cá nhân hoặc cá nhân đại điện tổ chức đến thực hiện giao dịch tại quầy của 

Vietcombank (xuất trình CMND/hộ chiếu, CMTQĐ…). 

- Quy định đối với các giao dịch thực hiện: 

HĐV/Tiền gửi 

Không áp dụng đối với: 

-  Các giao dịch nộp tiền vào tài khoản thanh toán hoặc tài 

khoản tiền gửi/tiết kiệm KKH tại Vietcombank của cá nhân 

với số tiền nhỏ hơn (<) 3.000.000 VNĐ. 

-  Các giao dịch rút tiền/tất toán STK/tài khoản. 

Tín dụng Áp dụng đối với toàn bộ giao dịch. 

Chuyển tiền 

Không áp dụng đối với các giao dịch chuyển khoản trong hệ 

thống Vietcombank với số tiền chuyển nhỏ hơn (< ) 3.000.000 

VNĐ 

NHĐT 

Áp dụng đối với: 

- Các giao dịch đăng ký mới dịch vụ IB, SMS, MB và MB 

Plus (không tính giao dịch hủy và đăng ký lại trong ngày). 

- Giao dịch thanh toán hóa đơn  

- Giao dịch thanh toán sao kê thẻ tín dụng 

- Giao dịch nạp tiền điện tử 

Thẻ 

Không áp dụng đối với: 

- Giao dịch in sao kê 

- Giao dịch ngừng sử dụng thẻ 

- Giao dịch tra soát, khiếu nại 

Bancas 
Áp dụng đối với giao dịch mở mới hợp đồng và đóng tiền bảo 

hiểm 

3. Địa điểm thực hiện: Tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. 

4. Quà tặng KH:  

- Mỗi KH khi tới thực hiện giao dịch được tặng 01 bao lì xì của Vietcombank có 

tiền bên trong với giá trị 50.000 VND/bao lì xì. 

- Mỗi KH chỉ được nhận duy nhất 01 lần cho giao dịch đầu tiên. 

5. Phạm vi tặng quà: Các đối tượng KH thỏa mãn mục 2 nêu trên hoặc cho đến hết 

ngân sách được phê duyệt (tùy điều kiện nào đến trước). 


