

Đối tượng: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VNĐ, lãnh lãi cuối kỳ



Thời gian: 17/07/2017 – 14/10/2017



Phạm vi: Áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc

Lãi suất áp dụng
Mức gửi
Mức gửi 1
Mức gửi 2
Mức gửi 3

Số tiền gửi (VNĐ)
Từ 5 triệu
Từ 50 triệu trở lên

Kỳ hạn

Lãi suất (*)

Tất cả các kỳ hạn

3%/năm

Dưới 6 tháng

Đến 5.2%/năm

Từ 6 tháng trở lên

Đến 7.9%/năm

(*) Tham khảo chi tiết lãi suất chương trình khuyến mãi áp dụng theo từng thời kỳ
Nhận ngay quà tặng và mã dự thưởng
Ưu đãi

MỨC GỬI = SỐ TIỀN GỬI X KỲ HẠN GỬI (VNĐ)
Mức gửi 1

Mức gửi 2

Mức gửi 3

Quà tặng ngay

Mã dự thưởng(*)

Bình giữ nhiệt
25,000,000

250,000,000

1,200,000,000

50,000,000

500,000,000

2,400,000,000

1 mã dự thưởng
Túi xách du lịch
2 mã dự thưởng
Túi kéo du lịch

150,000,000

1,500,000,000

7,200,000,000

6 mã dự thưởng
Combo vali +
balo du lịch

300,000,000

3,000,000,000

14,400,000,000

12 mã dự thưởng
Vali cao cấp

400,000,000

4,000,000,000

19,200,000,000

16 mã dự thưởng

Đặc biệt, khách hàng lần đầu giao dịch với Vietbank sẽ được tặng thêm 3 mã số dự thưởng .
Cơ hội trúng thưởng cuối chương trình
Giải thưởng
Giải đặc biệt

Chi tiết giải thưởng
 Tour du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm dành cho 4 người

Số lượng
1 giải

 Số tiết kiệm 100 triệu đồng
Giải nhất

Tour du lịch Bali – Brunei 6 ngày 5 đêm dành cho 2 người

5 giải

Giải nhì

Voucher du lịch 5 triệu đồng

40 giải

THỂ LỆ CHI TIẾT
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MÙA HÈ RỰC NẮNG
1. Tên chương trình khuyến mại: Mùa Hè Rực Nắng
2. Phạm vi khuyến mại: Tại tất cả điểm giao dịch của VIETBANK trên toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Nhận quà tặng ngay khi gửi & Bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 17/07/2017 đến hết giờ giao dịch ngày 14/10/2017 theo qui định
của VIETBANK (hoặc đến khi hết quà tặng)
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: bình nước, túi xách và voucher du lịch/tiền mặt
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, lãnh lãi cuối kỳ VNĐ
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm truyền thống VNĐ.
8. Cơ cấu giải thưởng:
Quà tặng

Giá trị quà tặng

Số lượng

Thành tiền (VND)

1.Quà tặng ngay
Loại quà 1

Bình giữ nhiệt

50,000

7,800

390,000,000

Loại quà 2

Túi xách du lịch

100,000

3,902

390,200,000

Loại quà 3

Túi kéo du lịch

300,000

1,300

390,000,000

Loại quà 4

Combo vali & balo trẻ em

600,000

1,083

649,800,000

Loại quà 5

Vali người lớn

800,000

975

780,000,000

15,060

2,600,000,000

330,552,000

1

330,552,000

50,000,000

5

250,000,000

5,000,000

40

200,000,000

46

780,552,000

Tổng cộng
2.Quà may mắn cuối chương trình
* Tour du lịch Hawaii 6
ngày 5 đêm dành cho 4
Giải đặc biệt

người
* Sổ tiết kiệm 100 triệu
đồng

Giải nhất
Giải nhì

Tour du lịch Đảo Bali –
Brunei 6 ngày 5 đêm
Voucher du lịch 5 triệu
đồng

Tổng cộng
Tổng chi phí quà tặng

3,380,552,000

- Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại là: 3,380,552,000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba
trăm tám mươi triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn đồng).
- Khách hàng được quy đổi quà tặng thành tiền mặt tương ứng
- Giải đặc biệt:
o

Giá trị quà tặng tour du lịch Hawaii bao gồm trọn gói tour (kể cả vé máy bay khứ hồi). Không
bao gồm chi phí Visa, hộ chiếu, chi phí cá nhân, chi phí đi lại đến điểm tập trung tham dự
chuyến du lịch.

o

Nếu khách hàng chọn nhận tiền mặt thì giá trị quy đổi là 330,552,000 đồng.

o

Nếu khách hàng chọn nhận tour du lịch thì căn cứ vào giá tour thực tế tại thời điểm nhận
thưởng, Vietbank sẽ chi trả chi phí tour du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm dành cho 4 người nhưng
không vượt quá 280,000,000 đồng. Trong trường hợp giá tour du lịch dành cho 4 người vượt
quá giá trị tối đa 280,000,000 đồng thì Khách hàng phải chi trả số tiền còn thiếu. Khách hàng
được nhận đủ 100,000,000 đồng bằng hình thức sổ tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng, các quy định
về lãi suất theo quy định hiện hành của VietBank

- Giải nhất:
o

Giá trị quà tặng bao gồm trọn gói tour (kể cả vé máy bay khứ hồi). Không bao gồm chi phí
Visa, hộ chiếu, chi phí cá nhân, chi phí đi lại đến điểm tập trung tham dự chuyến du lịch.

o

Nếu khách hàng chọn nhận tiền mặt thì giá trị quy đổi là 50,000,000 đồng.

o

Nếu khách hàng chọn nhận tour du lịch thì căn cứ vào giá tour thực tế tại thời điểm nhận
thưởng, Vietbank sẽ chi trả chi phí tour thực tế du lịch Đảo Bali – Brunei 6 ngày 5 đêm dành
cho 2 người nhưng không vượt quá 50,000,000 đồng/giải. Trong trường hợp, giá tour du lịch
vượt quá giá trị tối đa 50,000,000 đồng thì Khách hàng phải chi trả số tiền còn thiếu

- Giải nhì: voucher du lịch thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành. Áp dụng với tour du lịch trong
nước.
9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
9.1. Cách thức tham gia chương trình:
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng là cá nhân thực hiện các giao dịch tiền gửi tiết kiệm theo
quy định pháp luật và quy định của Vietbank thoả mãn các điều kiện về kỳ hạn, số tiền gửi quy
định và mức gửi tương ứng với lãi suất lựa chọn như sau:
Mức gửi
Mức gửi 1
Mức gửi 2
Mức gửi 3

Số tiền gửi (VNĐ)
Từ 5 triệu
Từ 50 triệu trở lên

Kỳ hạn

Lãi suất (*)

Tất cả các kỳ hạn

3%/năm

Dưới 6 tháng

Đến 5.2%/năm

Từ 6 tháng trở lên

Đến 7.9%/năm

(*) Vietbank sẽ công bố lãi suất áp dụng cho chương trình tại website: www.vietbank.com.vn và
niêm yết tại các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc. Lãi suất áp dụng có thể được thay đổi
theo từng thời kỳ và tuân thủ đúng qui định của pháp luật hiện hành và của Ngân hàng nhà nước.
- Tùy thuộc vào mức gửi lựa chọn, khách hàng tham gia chương trình sẽ được nhận hai ưu đãi:
Ưu đãi

Mức gửi =Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi (VNĐ)
Mức gửi 1

Mức gửi 2

Mức gửi 3

Quà tặng ngay

Mã dự thưởng(*)

25,000,000

250,000,000

1,200,000,000

Bình giữ nhiệt

1 mã dự thưởng

50,000,000

500,000,000

2,400,000,000

Túi xách du lịch

2 mã dự thưởng

150,000,000

1,500,000,000

7,200,000,000

Túi kéo du lịch

6 mã dự thưởng

300,000,000

3,000,000,000

14,400,000,000

Combo vali + balo du lịch

12 mã dự thưởng

400,000,000

4,000,000,000

19,200,000,000

Vali cao cấp

16 mã dự thưởng

Ngoài ra, đối với khách hàng lần đầu tiên giao dịch tại Vietbank (chưa có mã khách hàng trước đó)
khi tham gia chương trình sẽ được tặng thêm 3 mã số dự thưởng quay số cuối chương trình.

(*)Mã dự thưởng:
 Mã số dự thưởng sẽ được cấp ngẫu nhiên trên hệ thống. Nhân viên giao dịch sẽ in ra theo
mẫu định sẵn và chuyển cho Khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền.
 Mẫu ghi nhận các mã số dự thưởng của Khách hàng sẽ được phát cho Khách hàng lưu giữ và
sẽ được lưu giữ trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng để làm cơ sở quay số điện tử cuối
chương trình.
- Giải thưởng bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình:
Giải thưởng
Giải đặc biệt

Số lượng

* Tour du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm dành cho 4 người
* Sổ tiết kiệm 100 triệu đồng

Giải nhất

Tour du lịch Đảo Bali – Brunei 6 ngày 5 đêm

Giải nhì

Voucher du lịch 5 triệu đồng

Tổng cộng

1
5
40
46

9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
Mã số dự thưởng chương trình phát hành: Gồm 06 (sáu) chữ số tương ứng với các chữ số
hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, bắt đầu từ
số 000001 đến số 999999.
9.3. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định khách hàng trúng thưởng:
-

Lễ quay số do Vietbank tổ chức có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước về Thương
mại, đại diện Vietbank, đại diện Khách hàng.

-

Thời gian và địa điểm quay số dự kiến: Ngày 25/10/2017 tại 62A Cách Mạng Tháng Tám,
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

-

Phương thức quay số: Quay số điện tử xác định trúng thưởng.

-

Kết quả của lễ quay số trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của
các bên chứng kiến.

9.4. Quy định về cách thức thông báo khách hàng trúng thưởng:
-

Ngay sau khi xác định khách hàng trúng thưởng, Vietbank sẽ thông báo cho khách hàng về
việc trúng thưởng, thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng.

-

Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được niêm yết trên website Vietbank:
www.vietbank.com.vn.

9.5. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng:
-

Thời gian trao thưởng dự kiến: Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017.

-

Địa điểm nhận thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận thưởng tại địa điểm khách
hàng phát sinh giao dịch.

-

Thủ tục nhận thưởng: Khi nhận thưởng khách hàng phải:



Xuất trình Mã số dự thưởng trúng thưởng.



Ký vào biên bản xác nhận khách hàng đã nhận thưởng.



Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến sở hữu giải thưởng và đóng các thuế, phí, lệ
phí theo quy định pháp luật.

-

Trường hợp khách hàng trúng thưởng không thể đến nhận thưởng có thể ủy quyền cho người
thân nhận hộ. Người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền được công chứng, chứng
thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

10. Trách nhiệm thông báo
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương
trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng và thông báo
danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất 01 (một) phương tiện thông tin đại chúng.
11. Các quy định khác
-

Khách hàng gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại KHÔNG ĐƯỢC RÚT TRƯỚC HẠN.
Khi cần vốn đột xuất, Khách hàng cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn với lãi suất cho vay theo quy
định của Vietbank.

-

Các sổ tiết kiệm tái tục muốn tham gia CTKM phải đến ngân hàng làm thủ tục mở lại sổ mới.

-

Không áp dụng CTKM đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ chứng minh năng lực tài chính

-

Cán bộ nhân viên Vietbank ĐƯỢC PHÉP tham gia chương trình ngoại trừ CBNV trực thuộc đơn vị
tổ chức chương trình bao gồm: Khối CNTT, Phòng Phát triển khách hàng – Khối Cá nhân và
Phòng Marketing kinh doanh - Khối hỗ trợ kinh doanh.

-

Đối với giải thưởng quay số cuối chương trình, mỗi mã dự thưởng chỉ trúng một giải duy nhất. Giải
thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương theo giá trị Vietbank đã công bố.

-

Khách hàng phải thanh toán các loại thuế và chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng.
Giá trị giải thưởng của Khách hàng trúng thưởng nếu trên 10 triệu đồng phải nộp thuế theo quy
định. Vietbank sẽ thay mặt Khách hàng trúng thưởng đóng thuế theo quy định.

-

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín được toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ khách
hàng trúng thưởng nhằm mục đích quảng cáo nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng.

-

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, quản lý
chương trình xác định trúng thưởng. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Ngân
hàng phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho khách hàng trong việc trúng giải thì Ngân hàng có
trách nhiệm trao những giải thưởng này cho khách hàng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại
phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công khai.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật.

