THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“QUÉT QR PAY ĐÓN BÃO QUÀ TẶNG”
1.

Tên chương trình khuyến mại: “Quét QR Pay đón bão quà tặng”.

2.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/04/2018 đến hết ngày 15/06/2018 (62 ngày)

3.

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán bằng QR Pay trên Ứng dụng
Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB,
SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank.

4.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tour du lịch Hàn Quốc, Voucher Vé máy
bay, hoàn tiền vào tài khoản của khách hàng.

5.

Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc, tại hệ thống của các thương hiệu sau:

-

Nhà hàng ăn uống: KingBBQ, Seoul Garden, Capricciosa, ThaiExpress, KhaoLao,
Hotpot Story, Tasaki BBQ, Sushi Kie, Bukbuk, Dolpansam, Hotto, Maneki, Kanpai,
Gyubox, Hải sản Biển Đông, My Way, Yakimono, Gà 36.

-

Thời trang: Canifa, GenViet, M.Y.M, CoupleTX, LIBERTY WINGS, OWEN,
OJEAN, WINNY, YODY, EvadeEva, White Ant, ADAM STORE, Elise, PANTIO, K'S
CLOSET, Rosy Belle, NEXXI . DINO, Vest NGUYEN LONG, giày Anh Vũ, KHANH
ANH KIDS, JUKY.VN.

-

Taxi & Xe khách: Taxi Vina Sao, Taxi Thành Công, Taxi ABC, Taxi Nội Bài, Taxi
Vinh, Sao Nghệ Limousine, Taxi Sông Lam, Taxi Vạn Xuân Nghệ An, Hồng Vinh
Limosine, Taxi Thành Lợi.
(Danh sách điểm áp dụng chi tiết đăng trên website https://khuyenmai.vnpayqr.vn/)

6.

Hình thức khuyến mại:

-

Quay số xác định trúng thưởng Tour du lịch Hàn Quốc và trao thưởng cho các khách
hàng có giao dịch thanh toán bằng QR Pay (không bao gồm giao dịch chuyển khoản)
thành công qua Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank,
BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại
các điểm áp dụng khuyến mại.

-

Tặng 10 voucher vé máy bay trị giá 5.000.000 VNĐ cho 10 khách hàng giao dịch thanh
toán qua QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank,
Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB,
Indovina Bank tại các điểm áp dụng khuyến mại có doanh số cao nhất trong toàn thời
gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-

Hoàn tiền 100.000 VNĐ khi khách hàng thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile
Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB,
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SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại các điểm áp dụng khuyến mại
Nhà hàng ăn uống và Thời trang có giá trị giao dịch từ 500.000 VNĐ trở lên. Mỗi khách
hàng được áp dụng tối đa 5 lần khuyến mại trong toàn thời gian diễn ra chương trình.
-

Hoàn tiền 30.000 VNĐ khi khách hàng thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile
Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB,
SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại các điểm áp dụng khuyến mại
thuộc ngành hàng Taxi & Xe khách có giá trị giao dịch từ 60.000 VNĐ trở lên. Mỗi
khách hàng được áp dụng tối đa 10 lần khuyến mại trong toàn thời gian diễn ra chương
trình.

7.

Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng là cá nhân sử dụng dịch vụ
thanh toán bằng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng
Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime
Bank, VIB, Indovina Bank.

8.

Cơ cấu giải thưởng:

Hạng mục

Giải Quay
số may mắn

Nội dung

Thành tiền

(VNĐ)

(VNĐ)

1

50.000.000

50.000.000

Khách hàng có doanh số thanh toán thành công bằng QR Pay trên ứng dụng
Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV,
VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank
tại các điểm áp dụng khuyến mại cao nhất trong thời toàn gian diễn ra chương
trình khuyến mại. Doanh số tối thiểu là 10.000.000 VNĐ.
Voucher vé máy bay

Khuyến mại
hoàn tiền

Chi phí

Mỗi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công bằng QR Pay qua
ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV,
VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank
tại các điểm áp dụng chương trình khuyến mại sẽ nhận được 1 mã dự thưởng
tham gia quay số cuối chương trình để xác định giải Nhất.
Tour du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5
đêm (dành cho 2 người)

Giải doanh
số thanh
toán

Số
lượng

Hoàn tiền 30.000 VNĐ vào tài
khoản cho khách hàng có giao dịch
thanh toán bằng QR Pay thành công
trên ứng dụng Mobile Banking khi
sử dụng dịch vụ Taxi & Xe khách có
giá trị trên 60.000 VNĐ. Mỗi khách
hàng được tối đa 10 lần khuyến mại

10

20.000

5.000.000

50.000.000

30.000

600.000.000

2

trong toàn thời gian diễn ra chương
trình.
Hoàn tiền 100.000 VNĐ vào tài
khoản cho khách hàng có giao dịch
thanh toán bằng QR Pay thành công
trên ứng dụng Mobile Banking tại
các điểm áp dụng khuyến mại Nhà
hàng ăn uống và Thời trang có giá trị
trên 500.000 VNĐ. Mỗi khách hàng
được tối đa 5 lần khuyến mại trong
toàn thời gian diễn ra chương trình.

20.000

100.000

TỔNG CHI PHÍ

2.000.000.000

2.700.000.000

(*)

Giải thưởng Tour Du lịch Hàn Quốc không quy đổi thành tiền mặt.

(**)

Giải Voucher Vé máy bay có thể được quy đổi thành tiền mặt.

(***)

Mỗi khách hàng được nhận 1 giải doanh số cao nhất trong toàn chương trình

(****) Nếu 2 khách hàng có doanh số bằng nhau thì khách hàng có số lần/lượt giao
dịch nhiều hơn được xác định nhận giải.
Tổng giá trị chương trình khuyến mại : 2.700.000.000 VNĐ ( Hai tỷ bảy trăm triệu đồng).
9.

Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

9.1

Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng;
quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại:

-

Đối với giải Quay số may mắn: Trong thời gian khuyến mại, mỗi giao dịch thanh toán
thành công bằng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng
Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime
Bank, VIB, Indovina Bank tại các điểm áp dụng chương trình khuyến mại sẽ nhận 1 mã
dự thưởng tham gia quay số cuối chương trình để xác định giải Nhất.

-

Đối với giải Doanh số thanh toán: khách hàng thanh toán thành công bằng QR Pay
trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV,
VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại các
điểm áp dụng chương trình khuyến mại có doanh số cao nhất sẽ được xác định trúng
giải. Trong trường hợp khách hàng có tổng doanh số thanh toán bằng nhau, khách hàng
có số lần/lượt giao dịch nhiều hơn được xác định nhận giải. Doanh số tối thiểu là
10.000.000 VNĐ.

-

Đối với giải Hoàn tiền:


Hoàn tiền trực tiếp 100.000 VNĐ cho mỗi giao dịch có giá trị từ 500.000 VNĐ trở
lên khi khách hàng thanh toán bằng QR Pay thành công trên ứng dụng Mobile
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Banking tại các điểm áp dụng khuyến mại ngành hàng Nhà hàng Ăn uống và Thời
trang. Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 5 lần khuyến mại hoàn tiền trong toàn
thời gian diễn ra chương trình.


Hoàn tiền trực tiếp 30.000 VNĐ cho mỗi giao dịch có giá trị từ 60.000 VNĐ trở
lên khi khách hàng thanh toán bằng QR Pay thành công trên ứng dụng Mobile
Banking tại các điểm áp dụng khuyến mại ngành hàng Taxi & Xe khách. Mỗi
khách hàng được hưởng tối đa 10 lần khuyến mại hoàn tiền trong toàn thời gian
diễn ra chương trình.



VNPAY trao thưởng 1 lần/tuần, thời gian hoàn tiền vào thứ 4 mỗi tuần, danh sách
khách hàng nhận giải hoàn tiền sẽ được đăng và cập nhật hàng tuần trên website
http://www.vnpayqr.vn

9.2

Quy định về cấp mã số dự thưởng đối với giải quay số trúng thưởng

-

Tổng mã số dự thưởng được phát hành là tổng số lượng giao dịch của khách hàng có
giao dịch thanh toán thành công bằng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các
ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank,
Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại các điểm áp dụng chương trình khuyến mại.
Mỗi khách hàng thực hiện giao dịch thành công sẽ nhận 1 mã dự thưởng tham gia quay
số cuối chương trình.

-

Mã số dự thưởng được cấp cho khách hàng tham gia chương trình theo phương thức
trực tuyến và duy nhất trên toàn hệ thống. Mã số dự thưởng là một dãy ký tự gồm 9 chữ
số, được gửi cho khách hàng qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Mobile Banking hoặc tin
nhắn SMS Brandname (VNPAY).

-

Mỗi khách hàng chỉ được cấp 1 mã số dự thưởng với mỗi giao dịch thanh toán thành
công bằng QR Pay trên Ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Vietcombank,
Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank, Maritime Bank, VIB,
Indovina Bank tại các điểm áp dụng chương trình khuyến mại.

-

Khách hàng phải có mã số dự thưởng hợp lệ, mã số dự thưởng được phát sinh trong
khoảng thời gian từ 00:00:00 ngày 15/04/2018 đến 23:59:59 ngày 15/06/2018.

-

Mã số dự thưởng phải phù hợp với mã số lưu gốc tại nơi phát hành.

9.3

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

a.

Đối với giải quay số may mắn:

-

VNPAY sẽ quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng bằng phần mềm quay
thưởng tự động.

-

Việc quay thưởng và trao giải được thực hiện công khai mỗi đợt dưới sự chứng kiến của
đại diện đối tác và đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại.

-

Thời gian quay thưởng và trao giải: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc khuyến
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mại (Dự kiến ngày 25/06/2018).
-

Mã số dự thưởng trúng thưởng là mã số có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết
quả quay số trúng thưởng và phải phù hợp với mã số lưu gốc tại nơi phát hành.

-

Địa điểm quay thưởng: Trụ sở chính VNPAY – Phòng 804A - số 22 Láng Hạ - Đống
Đa - Hà Nội.

b.

Đối với giải doanh số thanh toán cao nhất:
Trong thời gian 2 (hai) tháng triển khai chương trình, VNPAY sẽ xác định 10 khách
hàng thanh toán thành công bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân
hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, NCB, SCB, SHB, ABBank,
Maritime Bank, VIB, Indovina Bank tại các điểm áp dụng chương trình khuyến mại có
doanh số cao nhất là khách hàng trúng giải. Trong trường hợp khách hàng có doanh số
giao dịch bằng nhau, khách hàng có số lần/lượt giao dịch cao hơn sẽ được xác định
trúng giải.
Giải Doanh số sẽ được công bố và trao giải cùng với giải Quay số may mắn.

9.4

Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng

-

Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, trong vòng 7 ngày VNPAY sẽ công bố kết
quả trúng thưởng công khai trên website: www.vnpayqr.vn hoặc trên các phương tiện
thông tin đại chúng. VNPAY sẽ thông báo cho người trúng thưởng theo họ tên và số
điện thoại đăng ký dịch vụ của khách hàng. VNPAY không chịu trách nhiệm trong
trường hợp khách hàng đăng ký sai địa chỉ hoặc số điện thoại.

-

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại, quý khách liên hệ
với VNPAY để nhận giải thưởng. Quá thời gian trên nếu khách hàng không đến nhận
thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

9.5

Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

Đối với Giải nhất và Giải doanh số thanh toán:
-

Địa điểm trao thưởng: Tại trụ sở chính của VNPAY

-

Khi nhận thưởng đối với giải Nhất và giải Doanh số thanh toán, khách hàng trúng
thưởng phải thực hiện các thủ tục sau:
+ Tin nhắn có chứa mã số dự thưởng hợp lệ, mã số phải phù hợp với mã số lưu gốc tại
nơi phát hành.
+ Chứng minh thư của người đứng tên trên phiếu đăng ký dịch vụ hoặc Chứng minh
thư của người được uỷ quyền và giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền cấp xã
nơi người trúng thưởng cư trú. Thủ tục nhận giải thưởng thay thực hiện như thủ tục
uỷ quyền rút tiền theo quy định hiện hành.
+ Ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu đã đăng ký
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trên thẻ lưu gốc tại ngân hàng. Trường hợp uỷ quyền thì chữ ký của người uỷ quyền
trên giấy uỷ quyền phải đúng với chữ ký đăng ký trên thẻ lưu gốc.
9.6

Thời hạn kết thúc trao thưởng:
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng, VNPAY tổ chức trao
thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Quá thời gian trên khách hàng không đến nhận,
phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

9.7

Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan
đến chương trình khuyến mại.
Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách
hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng – CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
(VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77 để được giải đáp.

10.

Trách nhiệm thông báo:
VNPAY có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ chương trình
khuyến mại này tại tất cả các điểm áp dụng chương trình khuyến mại trên toàn quốc
hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công bố kết quả trúng thưởng công khai
trên website: www.vnpayqr.vn

11.
-

Các quy định khác:
Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của
mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật.

-

Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam sẽ
sử dụng tên và hình ảnh của người trúng giải thưởng cho mục đích quảng cáo thương
mại.

-

CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ
chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, CTCP
Giải pháp Thanh toán 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 hiện hành.

-

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam có
trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo quy định của
pháp luật hiện hành về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (danh
sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải
thưởng đã được trao).

-

Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người
nhận CTCP Giải pháp Thanh toán 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 của điều khoản 4
điều 96 Luật Thương mại.
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