
Public 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số ........./2016/VIB ngày ..../.... /2016 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam) 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: 

Ngân hàng Thươg mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) 

Tầng 1, 6, 7 Toà nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội 

Điện thoại: 04.62760068 

2. Tên chương trình khuyến mại:  “Tri ân khách hàng tiền gửi hiện hữu tháng 2,3/2017 

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc 

4. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay 

5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 2/2/2017 đến hết 31/3/2017 

6. Hình thức khuyến mại: Quà tặng Glass Lock / Lock Lock 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân mở  sổ tiết kiệm hoặc Hợp 

đồng tiền gửi tại quầy với số dư tiền gửi tối thiểu 50 triệu VND, kỳ hạn gửi từ 03 tháng trở lên, 

không bao gồm tiền gửi trực tuyến. 

8. Cơ cấu giải thưởng:          

 

 STT Nội dung quà tặng Trị giá (đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) 

1 
 Quà tặng trị giá 

60.000 đồng 
60.000 11.100 666.000.000 

2 
Quà tặng trị giá 

150.000 đồng 
150.000 1.500 225.000.000 

3 
Quà tặng trị giá 

250.000 đồng 
250.000 3.000 750.000.000 

  Tổng cộng     1.641.000.000 

 

Tổng trị giá giải thưởng của chương trình khuyến mại là 1.641.000.000 đồng 

 (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn) 

VIB cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc mua các 

giải thưởng của Ngân hàng. 

 

9. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại  

9.1. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại 

Khách hàng cá nhân mở  sổ tiết kiệm hoặc Hợp đồng tiền gửi tại quầy thoả mãn các điều kiện 

của chương trình sẽ được nhận  quà tặng, chi tiết như sau: 

 

Số dư tiền gửi (đồng) Kỳ hạn gửi Trị giá quà tặng 

Từ  50 triệu đến dưới 300 triệu   Từ 6 tháng trở lên 60.000 đồng 
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Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu Từ 3 tháng trở lên 150.000 đồng 

Từ 500 triệu trở lên Từ 3 tháng trở lên 250.000 đồng 

 

9.2. Quy trình, cách thức và thủ tục nhận quà 

- Khách hàng gửi tiền sẽ nhận quà tặng ngay sau khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thoã mãn 

điều kiện chương trình tại các chi nhánh, phòng giao dịch của VIB. Trong đó, mỗi khách hàng 

gửi tiền chỉ được nhận 1 quà trên một loại quà trong suốt thời gian triển khai chương trình. 

- Không áp dụng đồng thời nhiều hơn một chương trình khuyến mãi (quà tặng hoặc cộng lãi 

suất) trên một Sổ tiết kiệm /Hợp đồng tiền gửi. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng. 

 

10. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ thông tin sau để 

được hướng dẫn, giải đáp: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) 

Tầng 1, 6, 7 Toà nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội 

Dịch vụ Khách hàng 24/7: 18008180 

11. Trách nhiệm thông báo: 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết 

nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên ít nhất một phương tiện thông tin đại 

chúng, tại các đơn vị kinh doanh của VIB và trên website của VIB. 

12. Các quy định khác: 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quốc tế 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. 

 TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Phó Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ 

Phan Viết Cường 

 


