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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐÓN LỘC ĐẦU XUÂN  

TẾT ĐINH DẬU 2017 

1. Tên chương trình khuyến mại:  

“ĐÓN LỘC ĐẦU XUÂN TẾT ĐINH DẬU 2017” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/02 – 08/02/2017 hoặc cho đến khi hết 

ngân sách/hết thẻ cào, tùy vào điều kiện nào đến trước. 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: KH cá nhân hoặc KH cá nhân đại diện tổ 

chức đến thực hiện giao dịch tại quầy của Vietcombank (xuất trình 

CMND/hộ chiếu, CMTQĐ,…), đảm bảo: 

- Thực hiện giao dịch trong thời gian diễn ra Chương trình (ngày 02/02 – 

08/02/2017). 

- Không áp dụng đối với các giao dịch: 

 Tất toán sổ tiết kiệm, tất toán tài khoản thanh toán; 

 Đóng/hủy/khóa sử dụng dịch vụ và các giao dịch không phát sinh 

chứng từ (in sao kê TK, tra soát, khiếu nại, thay đổi thông tin cá nhân,….); 

 Khách hàng vãng lai (khách hàng không có CIF tại Vietcombank): 

+ Nộp tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản của KH Vietcombank/tài 

khoản thanh toán;  

+ Nộp tiền mặt/Chuyển khoản ngoài hệ thống Vietcombank dưới (<) 

5.000.000 VND; 

+ Mở sổ tiết kiệm KKH dưới (<) 5.000.000 VND; 

 Khách hàng Vietcombank: 

+ Nộp tiền mặt vào tài khoản thanh toán/chuyển khoản trong cùng hệ 

thống/ngoài hệ thống dưới (<) 5.000.000 VND;  

+ Mở sổ tiết kiệm KKH dưới (<) 5.000.000 VND 

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

Nam trên toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: cào xác định trúng thưởng. 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại: KH cá nhân hoặc KH cá nhân đại 

diện tổ chức đến thực hiện giao dịch tại quầy của Vietcombank (xuất trình 

CMND/hộ chiếu, CMTQĐ,…) theo quy định. 
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7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu 

giải thưởng 

Nội dung 

giải thưởng 

Trị giá 

giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải 1 100.000 VNĐ 100.000 10.360 1.036.000.000 

Giải 2 80.000 VNĐ 80.000 10.880 870.400.000 

Giải 3 50.000 VNĐ 50.000 16.090 804.500.000 

Giải 4 30.000 VNĐ 30.000 42.970 1.289.100.000 

Tổng cộng 4.000.000.000 

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

8.1.  Cách thức tham dự chương trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi thực hiện giao dịch tại quầy của 

Vietcombank (xuất trình CMND/hộ chiếu, CMTQĐ,…) sẽ được tham dự 

chương trình khuyến mại. 

- Khách hàng sau khi đạt điều kiện tham dự chương trình sẽ nhận được 01 thẻ 

cào xác định trúng thường từ nhân viên của Vietcombank. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 thẻ cào xác định trúng thưởng 

trong suốt thời gian khuyến mại. 

- Vietcombank có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho khách hàng về việc 

được tham dự chương trình khuyến mại, cách thức tham dự, cách thức xác định 

trúng thưởng, cơ cấu giải thưởng tại thời điểm khách hàng tham dự chương trình 

ngay sau khi khách hàng đạt điều kiện tham dự chương trình. 

8.2.  Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Thẻ cào hợp lệ là thẻ cào do Vietcombank phát hành, không bị rách rời chắp 

vá, không bị cạo sửa, tẩy xóa. 

- Tổng số thẻ cào là 80.300 thẻ cào.  

8.3.  Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng: 

- Khách hàng sau khi thực hiện giao dịch, nhận thẻ cào từ nhân viên 

Vietcombank và cào trực tiếp tại quầy của Vietcombank. 

- Khách hàng cào thấy xuất hiện: 

+ Dòng chữ số: 30.000 VND  KH nhận thưởng 30.000 VND bằng tiền 

mặt 

+ Dòng chữ số: 50.000 VND  KH nhận thưởng 50.000 VND bằng tiền 

mặt 

+ Dòng chữ số: 80.000 VND  KH nhận thưởng 80.000 VND bằng tiền 

mặt 
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+ Dòng chữ số: 100.000 VND  KH nhận thưởng 100.000 VND bằng 

tiền mặt 

8.4.  Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng: 

- Khách hàng sau khi cào trúng thưởng sẽ nhận thưởng ngay tại nơi khách 

hàng sử dụng dịch vụ khuyến mại. 

- Khi nhận thưởng khách hàng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, thẻ 

cào trúng thưởng hợp lệ. 

- Thời hạn cuối cùng Vietcombank có trách nhiệm trao thưởng cho khách 

hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

8.5.  Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của khách hàng: 

- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, 

khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc 

liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/07: 1900.54.54.13. 

9. Trách nhiệm thông báo: 

- Vietcombank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ 

chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên website 

chính thức của Vietcombank và tại Trụ sở, các chi nhánh, Phòng Giao dịch của 

Vietcombank trên toàn quốc. 

10. Các quy định khác: 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của 

mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

- Vietcombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính 

chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định 

trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách 

quan và công khai. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho 

mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại 

này, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải 

quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật. 
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- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố 

của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 

Luật Thương mại. 

 

 

 

 


