THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TRẢI NGHIỆM SMART OTP, VI VU SH MODE”
1.

Đối tượng:
-

2.

Khách hàng kích hoạt và sử dụng ứng dụng Vietcombank Smart OTP

Thời gian khuyến mại:
-

Từ ngày 03/03/2015 đến hết 31/05/2015

3.

Nội dung khuyến mại:

Giải

Đối tượng

Giải
đặc
biệt

Giải
tháng

Giải
tuần

Giải
may
mắn

Giải
thưởng
Xe máy SH
mode (được
qui đổi ra
tiền mặt)

01 KH có số lượng
giao dịch sử dụng
Smart OTP cao nhất
trong 03 tháng
04 KH có số lượng
giao dịch sử dụng Tiền chuyển
Smart OTP cao nhất
khoản
mỗi tháng
01 KH có số lượng
giao dịch sử dụng Tiền chuyển
Smart OTP cao nhất
khoản
mỗi tuần

KH may mắn kích
hoạt Smart OTP
thứ 1, 100, 1000,
2000, 3000, 4000,
5000, 6000, 7000,
8000, 9000, 10000,
12000, 15000,
20000.

Tiền chuyển
khoản

Số
lượng

Giá trị mỗi giải
(VNĐ)

01

49.990.000

12

3.000.000

13

1.000.000

15

1.000.000

Ghi chú

- Trường hợp khách hàng
cùng số lượng giao
dịch, ưu tiên khách
hàng kích hoạt sớm
hơn.
- Trường hợp cùng kích
hoạt, ưu tiên khách
hàng phát sinh giao dịch
sớm hơn.

- Tính cho lần kích hoạt
đầu tiên, tính từ thời
điểm bắt đầu CTKM.
- Trường hợp khách hàng
cùng kích hoạt, ưu tiên
khách hàng phát sinh
giao dịch sớm hơn.
- Trường hợp cùng phát
sinh giao dịch, ưu tiên
khách hàng có số lượng
giao dịch nhiều hơn
- Nếu trong thời gian
khuyến mại không đủ
15 khách hàng nhận giải
may mắn, số giải
thưởng thừa sẽ bị hủy

1

4.

Cách thức trả thưởng

Giải thưởng

Giải đặc biệt

Giải tháng
Giải tuần
Giải may mắn

5.

Hình thức trả thưởng

Thời gian trả thưởng

Trả thưởng bằng hiện vật hoặc tiền
mặt giá trị tương đương (tùy theo Trong vòng 30 ngày sau khi kết
lựa chọn của KH) trong buổi tổ thúc chương trình khuyến mại
chức trao thưởng tại CN
Trong vòng 07 ngày làm việc của
Chuyển khoản vào tài khoản tiền tháng làm việc tiếp theo
gửi thanh toán của khách hàng tại
Trong vòng 05 ngày làm việc của
Vietcombank
tuần làm việc tiếp theo

Các quy định khác liên quan tới giải thưởng
-

Khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt có quyền được lựa chọn giải thưởng bằng
hiện vật hoặc tiền mặt giá trị tương đương giá trị giải thưởng nêu trên. Khách
hàng chịu mọi chi phí cá nhân liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí đi lại,
ăn ở v.v….

-

Khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm đóng thuế (nếu có) và các nghĩa vụ khác
liên quan đến việc nhận thưởng theo quy định của pháp luật. NHNT 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 Khách hàng và thay mặt khách hàng nộp vào ngân sách
Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

-

Việc thừa kế nhận giải thưởng, uỷ quyền nhận thưởng được thực hiện theo các
quy định của NHNT và/hoặc các quy định có liên quan của pháp luật.

-

NHNT được quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh, âm thanh, thông tin buổi trao
thưởng vào mục đích quảng cáo, marketing mà không phải trả bất kỳ khoản phí
nào cho khách hàng.

-

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới chương trình
khuyến mại, NHNT sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết. Nếu tranh chấp, khiếu nại
không được giải quyết bằng thỏa thuận giữa hai bên thì sẽ được xử lý theo các
quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

-

Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng, NHNT chịu trách nhiệm trích
nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố của giải thưởng không có người trúng
thưởng vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.
---------------------------------------------------------
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