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1. Tên chương trình khuyến mại:
“ĐÓN LỄ LỚN RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/04/2017 – 15/05/2017 hoặc cho đến khi
hết ngân sách, tùy vào điều kiện nào đến trước.
- Chương trình 02 ngày vàng: 28/04/2017 và 12/05/2017 hoặc cho đến khi hết
quà tặng, tùy vào điều kiện nào đến trước.
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

 Chương trình khuyến mại tặng tiền mặt cho KH:
- KH sử dụng các SPDV Bán lẻ của Vietcombank thỏa mãn các điều kiện quy
định tại thể lệ chi tiết của từng SPDV và ngân sách tối đa của chương trình
(không áp dụng cho dịch vụ Thẻ và Mobile Banking do tại thời điểm dự
kiến triển khai đang có CTKM)
SPDV

Quy định điều kiện khuyến mại

được KM

KH được tặng quà là các KH thỏa mãn đồng thời tất cả các điều
kiện sau:
- Khách hàng cá nhân ký HĐ vay mới và giải ngân trong thời
gian khuyến mại;
- Áp dụng chung cho các SP TDTN, trong đó loại trừ các sản
phẩm sau: Cho vay CC GTCG, Thấu chi, Cho vay cầm cố
TDTN

CKNY.
- Mỗi KH (xác định bằng CIF) được tặng tiền mặt 01 lần duy
nhất trong toàn bộ CTKM…
- Khoản vay không được tất toán trong thời gian triển khai
CTKM
- Trong thời gian triển khai CTKM, dư nợ của KH được tặng
quà không giảm so với 31/03/2017
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KH được tặng quà là các KH thỏa mãn đồng thời tất cả các
điều kiện sau:
-

KHCN gửi sổ tiết kiệm VND trả lãi sau thông thường và
SP ưu đãi bậc thang lãi thưởng mới tại quầy VCB

HĐV

-

Kỳ hạn gửi: 06 tháng - 12 tháng

- Số tiền gửi tối thiểu 100.000.000 VND
- Mỗi KH (xác định bằng CIF) được tặng tiền mặt 01 lần
duy nhất trong toàn bộ CTKM…
Mở mới

Điều kiện khuyến mại:

CIF và

- Khách hàng cá nhân mở mới CIF tại Vietcombank

dịch vụ

- Đăng ký và kích hoạt dịch vụ SMS chủ động

NHĐT
 Chương trình ngày Vàng tặng quà cho khách hàng giao dịch:
- Khách hàng gửi tiết kiệm đáp ứng điều kiện CTKM trong ngày vàng (mở sổ
tiết kiệm trị giá từ 100.000.000 VND trở lên, kì hạn 06 tháng trở lên): tặng
ngay 01 ô siêu nhẹ VCB/cặp lồng đựng thức ăn in logo VCB trị giá không quá
200.000 VND/món quà
- Khách hàng vay thỏa mãn điều kiện CTKM và giải ngân lần đầu từ
300.000.000 VND trong ngày Vàng được tặng thêm 01 ô siêu nhẹ VCB/cặp
lồng đựng thức ăn trị giá không quá 200.000 VND/món quà
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 trong thời gian diễn ra chương trình.
- Quà tặng ngày vàng: 5000 quà tặng gồm ô siêu nhẹ và cặp lồng đựng thức ăn in
logo Vietcombank có trị giá tối đa 200.000 VND/quà tặng.
- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại = 4.700.000.000 VND (Bốn
tỷ bảy 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.
- Tặng quà tặng trực tiếp cho khách hàng trong ngày Vàng
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7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân 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 khách hàng:
 Được hưởng khuyến mại tiền mặt 01 lần duy nhất trong suốt thời gian
diễn ra chương trình khuyến mại tặng tiền.
 Được hưởng quà tặng khuyến mại 01 lần duy nhất trong 02 ngày Vàng.
- Cơ cấu giải thưởng:
SPDV được hưởng
khuyến mại

Tổng ngân sách
(VND)

Giá trị khuyến mại
- Số tiền giải ngân từ 300 triệu
VND đến dưới 1 tỷ VND: tặng

Tín dụng Thể nhân

1.500.000.000

500.000 VND.
- Số tiền giải ngân từ 1 tỷ VND
trở lên: tặng 1.000.000 VND

Mở mới CIF & NHĐT

200.000.000

Tặng 50.000 VND/KH
Với mỗi 100.000.000 VND tiền
gửi tiết kiệm kỳ hạn:
- Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng,

Gửi tiết kiệm

2.000.000.000

KH được tặng 100.000 VND
- Từ 12 tháng trở lên, KH được
tặng 120.000 VND
- Tối đa 2.000.000 VND/KH
Tặng ngay 01 ô siêu nhẹ hoặc 01
cặp lồng đựng thức ăn cho khách
hàng:

Ngày Vàng (KH gửi tiết
kiệm và tín dụng thể
nhân)

- Gửi tiết kiệm từ 100.000.000
1.000.000.000

VND trở lên kì hạn từ 06 tháng
trở lên; hoặc
-

Giải

ngân

lần

đầu

từ

300.000.000 VND trở lên.
9. Nội dung chi tiết của thể lệ tham gia chương trình khuyến mại:
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- 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 khuyến mại/quà tặng 01 lần duy nhất cho giao
dịch đầu tiên tại tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank.
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