
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
TIN TƯỞNG. SẺ CHIA. HIỆN THỰC ƯỚC MƠ 

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

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) 
Tầng 1, 6, 7 Toà nhà Conner Store, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội 

Điện thoại: 04.62760068 
2. Tên chương trình khuyến mại: TIN TƯỞNG. SẺ CHIA. HIỆN THỰC ƯỚC MƠ 
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/10/2017 đến hết 31/12/2017 
4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm, Tài khoản thanh toán. 
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 
6. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay, rút thăm xác định trúng thưởng 
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  
Khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, Tài khoản thanh toán, cụ thể 
như sau: 

- Tiền gửi tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên bằng VNĐ tại chi 
nhánh/Phòng Giao dịch VIB  

- Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán có số dư bình quân nhất từ 5.000.000 đồng trở 
lên trong thời gian khuyến mại. 
 

8. Cơ cấu giải thưởng và quà tặng 
 

STT Cơ cấu quà tặng và giải thưởng  Trị giá (VNĐ)   Số lượng   Thành tiền 
(VNĐ)  

1 Quà tặng ngay       

  Voucher mua hàng PNJ 500,000 2,650 1,325,000,000 

  0.5 chỉ vàng 1,850,000 500 925,000,000 

2 Rút thăm may mắn  

 
Giải thưởng may mắn mỗi ngày: 0.5 chỉ 1,850,000 64 118,400,000 

  Giải đặc biệt cuối chương trình: 1kg vàng 
9999 

984,000,000  1 984,000,000 

  TỔNG GIÁ TRỊ     3,352,400,000 

 

- Tổng trị giá giải thưởng của chương trình khuyến mại là 3,352,400,000 (Bằng chữ: Ba tỷ ba 
trăm năm mươi tư  hai triệu bốn  trăm ngàn đồng chẵn) 

- Tất cả các giải thưởng hàng ngày không được quy đổi thành tiền mặt. Giải thưởng đặc biệt 
cuối chương trình được phép quy đổi sang tiền mặt tương đương 100% giá trị giải thưởng. 

- 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. 

- Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng. 
 
 



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

9.1  Chương trình quà tặng ngay  

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi tại VIB sẽ được nhận ngay quà 
tặng ngay  tương ứng với mức tiền gửi theo quy định như sau:  

Quà tặng Điều kiện  

Voucher mua 
PNJ/SJC 

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên 
tại quầy giao dịch 

Số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên (*) 

0,5 chỉ vàng    

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên 
tại quầy giao dịch (*) 

Số tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên 

Áp dụng cho các khách hàng đầu tiên theo tháng như sau 

 Tháng 10: 100 khách hàng đầu tiên 

 Tháng 11: 200 khách hàng đầu tiên 

 Tháng 12: 200 khách hàng đầu tiên  

(*) Với mỗi sổ tiết kiệm/HĐTG mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 quà tặng.  

 

9.2 Chương trình rút thăm may mắn  

a. Điều kiện tham gia chương trình 

Mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ tham gia chương trình rút thăm may mắn nếu đáp ứng điều kiện 
quy định của chương trình như sau:  

Giải thưởng Điều kiện tham gia 

Giải thưởng 
may mắn mỗi 
ngày:   0,5 chỉ 
vàng    

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở 
lên tại quầy giao dịch  
Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng may mắn mỗi ngày trong 
suốt chương trình 

Giải đặc biệt 
cuối chương 
trình: 1kg vàng 
9999 

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở 
lên tại quầy giao dịch  
Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán và có số dư bình quân thỏa mãn 
nhận mã số dự thưởng 

 

 

 

 

 



b. Cách thức xác định số lượng mã số dự thưởng:  

Đối tượng áp dụng Cách thức xác định số lượng mã số dự thưởng 

Khách hàng mở mới sổ tiết 
kiệm/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 
1 tháng trở lên tại quầy giao dịch  

Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu 100 
triệu/sổ 

Số lượng mã dự thưởng=(số dư trên sổ tiết kiệm/hợp 
đồng tiền gửi x kỳ hạn gửi)/100 triệu 

Khách hàng sử dụng tài khoản thanh 
toán 

Số lượng mã dự thưởng=số dư bình quân trong tháng 10 
(14 ngày), tháng 11 và 12 năm 2017/5 triệu 
Số lượng mã dự thưởng tối đa 100 mã/khách hàng 

Khách hàng có mã dự thưởng hợp lệ cần đáp ứng các điều kiện sau: 
- Khách hàng gửi tiết kiệm không rút hoặc tất toán sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi trước hạn 

trong thời gian quay thưởng. Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn mã dự thưởng sẽ 
bị hủy 

- Khách hàng tài khoản thanh toán còn hoạt động trong thời gian quay thưởng 
 

c. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Mã dự thưởng của khách hàng được phát hành dựa trên dữ liệu khách hàng khi sử dụng từng 
sản phầm do VIB tổng hợp hàng ngày. 

- Mã số dự thưởng hàng tháng sẽ được VIB công bố trên website và gửi tới khách hàng qua 
email hoặc SMS. 

- Không giới hạn số seri mỗi khách hàng có thể nhận trong suốt chương trình. 
- Mã dự thưởng là dãy 7 chữ số từ 0 000 001 đến 9 999 999. 
- Tổng số seri dự kiến phát hành là 9.999.999 seri. VIB không phát hành thêm seri dự thưởng khi 

đã phát hết seri dự thưởng dự kiến của chương trình. 

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

- Giải thưởng may mắn mỗi ngày:  sẽ được VIB quay số bằng phần mềm quay số ngẫu nhiên 

theo định kỳ vào ngày liền sau ngày phát sinh mã dự thưởng: Các mã dự thưởng phát sinh từ 

00h đến 24h ngày mỗi ngày sẽ được quay thưởng vào lúc 10h sáng ngày liền sau ngày phát 

sinh mã dự thưởng.  Giải thưởng được VIB chủ động thực hiện quay số có sự chứng kiến của 

khách hàng. 

- Giải thưởng đặc biệt cuối chương trình: quay số bằng lồng bóng. Lễ quay thưởng dự kiến được 
tổ chức công khai dưới sự chứng kiến của đại diện của khách hàng và đại diện VIB. 
Thời gian: 18/1/2018  
Địa điểm: Hội sở VIB  
Trong trường hợp mã dự thưởng được tìm ra là mã dự thưởng không hợp lệ VIB sẽ tiếp tục 
quay để tìm ra mã trúng thưởng hợp lệ 
Kết quả quay số trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng 
kiến. 
 
 
 
 



9.4. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng: 
- Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, VIB sẽ liên hệ với khách hàng bằng điện thoại 

và gửi thư để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng. 

- Quà tặng bằng hiện vật sẽ trao thưởng trực tiếp cho các khách hàng tại Hội sở VIB tại Hà Nội 
hoặc TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp khách hàng trúng giải hiện vật ở các tỉnh không đến nhận 
thưởng được, VIB sẽ trao thưởng cho khách hàng thông qua các chi nhánh của VIB tại các tỉnh 
thành nơi khách hàng cư trú. 

- Khách hàng khi đến nhận thưởng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ 
thân khác. 

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày 
kết thúc chương trình khuyến mại. 

 
9.5. 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 Conner Store, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội 
Dịch vụ Khách hàng 24/7: 18008180 

 
 

10. 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, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 
trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại các đơn vị kinh doanh của VIB và trên 
website của VIB. 
 

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

của pháp luật hiện hành. 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 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 Thương mại Cổ phần Quốc tế 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 
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. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Quốc tế 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. 

 
 


