Phụ lục 4:
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHÀO MỪNG
NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
1. Tên chương trình khuyến mại:
“GỬI TIỀN TIN TƯỞNG, VAY TIỀN AN TÂM,
KHUYẾN MẠI TƯNG BỪNG, CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ”
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/04 – 25/05/2016 hoặc cho đến khi hết ngân
sách, tùy vào điều kiện nào đến trước.
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Khách hàng sử dụng các SPDV bán lẻ của
Vietcombank bao gồm tín dụng thể nhân, tín dụng SME, gửi tiền tiết kiệm cá
nhân thỏa mãn các điều kiện theo quy định.
- Thực hiện giao dịch trong thời gian diễn ra Chương trình (ngày 25/04 –
25/05/2016).
- Quy định đối với giao dịch được hưởng khuyến mại:
Khách hàng cá nhân thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau:
- Khách hàng cá nhân vay mới (HĐ mới) và có giải ngân tối thiểu
300 triệu VND trong thời gian khuyến mại;
- Khách hàng đồng thời sử dụng toàn bộ dịch vụ NHĐT (SMS,
Internet Banking, Mobile Banking/Mobile BankPlus) của VCB;
Tín dụng thể
- Điều kiện về giao dịch: Áp dụng chung cho các SP TDTN, trong
nhân
đó loại trừ các mục đích vay sau:
Cho vay CC GTCG
Thấu chi
Cho vay cầm cố CKNY
- Không áp dụng cho KH vay là cán bộ Vietcombank
Khách hàng là doanh nghiệp SME thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
- Ký hợp đồng vay mới và có giải ngân trong khoảng thời gian diễn
ra chương trình.
Tín
dụng - Mức giải ngân tối thiểu từ 1 tỷ VND trở lên (chỉ tính cho 1 lần
giải ngân, không tính cộng dồn)
SME
- Không vay theo các chương trình UDLS hiện hành của VCB
- Mỗi KH (mỗi CIF) chỉ được nhận khuyến mại 1 lần duy nhất
trong thời gian triển khai chương trình
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Gửi tiết kiệm

Khách hàng cá nhân gửi sổ tiết kiệm VND mới tại quầy VCB thỏa
mãn điều kiện sau:
- Gửi sổ tiết kiệm trả lãi sau thông thường kỳ hạn từ 6 tháng trở
lên, hoặc
- Gửi sổ tiết kiệm huy động VND đặc biệt theo CV 4814/ VCBCSSPBL ngày 30/12/2015 Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng
- Số tiền gửi tối thiểu tham gia CTKM 100.000.000 VND
- KH phải đăng ký sử dụng toàn bộ dịch vụ NHĐT (SMS, Internet
Banking, Mobile Banking/Mobile BankPlus)

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
- Tiền mặt nhận tại quầy giao dịch hoặc tiền được chuyển khoản vào tài khoản của
khách hàng.
- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại = 5.100.000.000 VND (Năm
tỷ, một trăm triệu 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: tặng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản cho
khách hàng.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân, khách hàng
DN SME 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 KH chỉ được hưởng khuyến mại 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra
chương trình.
- Cơ cấu giải thưởng:
SPDV được hưởng
khuyến mại

Tín dụng Thể nhân

Tín dụng SME
Gửi tiết kiệm

Tổng ngân sách
(VND)

2.000.000.000

300.000.000
2.800.000.000

Giá trị khuyến mại
- Số tiền giải ngân từ 300 triệu
VND đến dưới 1 tỷ VND: tặng
500.000 VND.
- Số tiền giải ngân từ 1 tỷ VND
trở lên: tặng 1.000.000 VND
Tặng 2.000.000 VND/KH
Với mỗi 100.000.000 VND tiền
gửi tiết kiệm kỳ hạn:
- Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng,
KH được tặng 100.000 VND
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- Từ 12 tháng trở lên, KH được
tặng 120.000 VND
- Tối đa 2.000.000 VND/KH
9. Nội dung chi tiết của thể lệ tham gia chương trình khuyến mại:
- Trong thời gian khuyến mại, mọi khách hàng bán lẻ 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 quà tặng 01 lần duy nhất cho giao dịch đầu tiên tại
tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank.
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