
THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SẢN PHẨM TÍCH LUỸ CHO CON  

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: TÍCH LUỸ HÔM NAY, NHẬN NGAY QUÀ TẶNG 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi có kỳ hạn theo sản phẩm TLCC (TLCC) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2016 – 31/10/2016. 

4. Phạm vi khuyến mại: Tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam (NHNT) trên toàn quốc. 

5. Đối tƣợng KH của chƣơng trình 

KH cá nhân gửi tiền có kỳ hạn theo sản phẩm TLCC tại quầy NHNT thỏa mãn đồng thời các điều 

kiện 

- Tích luỹ tiền gửi có kỳ hạn theo sản phẩm TLCC (TLCC) 

- Loại tiền gửi: VND 

- Kỳ hạn huy động: 12 tháng 

- Số dư tại thời điểm mở tài khoản tiền gửi TLCC tối thiểu: 100.000.000 VND 

- Khi tham gia chương trình khuyến mại (CTKM) cho sản phẩm TLCC, KH không tham gia 

bất kỳ CTKM nào khác của NHNT cho khoản tiền gửi này. 

- KH cam kết không tất toán tài khoản trƣớc 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản nếu xác nhận 

nhận quà tặng của CTKM. 

6. Nguyên tắc xác định KH đạt điều kiện đƣợc nhận quà tặng của CTKM: 

- Số lượng KH đạt điều kiện để nhận quà tặng CTKM theo từng tuần là số lượng quà phân bổ 

cho từng tuần (quy định tại bảng Phân bổ quà tặng theo 13 đợt tại mục 9 dưới đây).  

- Mỗi nhóm tiền gửi sẽ nhận một mức quà tặng tương ứng (quy định tại mục 8. Cơ cấu quà 

tặng) 

- Các KH được nhận quà tặng CTKM được xác định dựa trên: 

 Phân nhóm tiền gửi: (1) từ 100 đến dưới 200tr; (2) từ 200tr đến dưới 500tr; (3) từ 500tr 

trở lên. 

 Đối với mỗi nhóm tiền gửi, VCB sẽ lựa chọn những KH gửi tiền giá trị từ cao xuống 

thấp để xét điều kiện nhận quà tặng (trong trường hợp tại mỗi nhóm có nhiều hơn 1 KH 

đủ điều kiện nhận quà tặng có số tiền gửi bằng nhau thì sẽ xét cho KH có thời gian gửi 

tiền sớm hơn). 

 Mỗi tài khoản TLCC chỉ được xét tặng quà 01 lần tại đợt xét quà có thời điểm mở tài 

khoản.  



- Mỗi KH chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong thời gian diễn ra CTKM. (Việc xác định 

KH sẽ căn cứ vào số CIF của KH gửi tiền đồng thời là chủ tài khoản đồng hành kết nối với tài 

khoản TLCC). 

7. Quà tặng khuyến mại:  

- Hình thức quà tặng: Tiền mặt 

- Số lượng quà tặng: 1000 phần quà 

- Tổng giá trị quà tặng: 200.000.000 VND 

8. Cơ cấu quà tặng: 

Nhóm 
Mức tiền gửi tối thiểu 

(triệu VND) 

Giá trị 1 quà 

tặng (VND) 

Số lƣợng 

quà tặng 
Chi phí (VND) 

1 > = 500 500.000 200 100.000.000 

2 200 - <500 200.000 200 40.000.000 

3 100 - <200 100.000 600 60.000.000 

Tổng 1000 200.000.000 

9. Phân bổ quà tặng theo các đợt: 

Tuần Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Tổng số quà tặng/ đợt 

1/8 đến 8/8/2016 15 15 46 76 

9/8 đến 15/8/2016 15 15 46 76 

16/8 đến 22/8/2016 15 15 46 76 

23/8 đến 29/8/2016 15 15 46 76 

30/8 đến 5/9/2016  20 20 48 88 

6/9 đến 12/9/2016 15 15 46 76 

13/9 đến 19/9/2016 15 15 46 76 

20/9 đến 26/9/2016 15 15 46 76 

27/9 đến 03/10/2016 15 15 46 76 

4/10 đến 10/10/2016 15 15 46 76 

11/10 đến 17/10/2016 15 15 46 76 

18/10 đến 24/10/2016 15 15 46 76 

25/10 đến 31/10/2016 15 15 46 76 

Tổng 200 200 600 1000 

10. Quy trình, cách thức, thủ tục tặng quà: 

- Vào ngày thứ 4 của tuần tiếp theo sau mỗi đợt xét danh sách KH nhận quà, NHNT sẽ công bố 

danh sách KH đủ điều kiện nhận quà tặng của CTKM trên website của NHNT 

www.vietcombank.com.vn .  

http://www.vietcombank.com.vn/


- Các CN NHNT liên hệ với KH để thông báo về việc đạt điều kiện nhận quà tặng của CTKM, 

thời gian, địa điểm, thủ tục và điều kiện nhận quà tặng: Không tất toán tài khoản trƣớc 6 

tháng kể từ ngày mở tài khoản.  

- Nếu KH đồng ý với điều kiện nhận quà tặng, CN mời KH đến nhận quà tặng của chương 

trình. Thời gian tặng quà trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm kết thúc CTKM. 

11. Các quy định đối với Tài khoản tiền gửi TLCC nhận quà tặng của CTKM 

- Quy định về tất toán trước hạn 

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản TLCC, KH không được phép tất toán trước hạn. 

Sau 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản TLCC, nếu KH có nhu cầu tất toán trước hạn thì KH có 

thể tất toán trước hạn mà không phải hoàn lại giá trị quà tặng CTKM. Khi tất toán trước hạn, 

tài khoản TLCC được áp dụng mức lãi suất tất toán trước hạn theo quy định sản phẩm. 

- Quy định khác: tuân theo quy định sản phẩm TLCC. 

- Quy định về chuyển quyền sở hữu tài khoản TLCC 

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

không được chuyển quyền sở hữu tài khoản TLCC ứng với quà tặng khuyến mại đã nhận 

trong chương trình. 

 


