
 

 

Thể lệ chương trình khuyến mại 

“MyRace 1 - Đường đua lễ hội” 

1. Tên chương trình: “ MyRace 1 – Đường đua lễ hội” 

2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ ngân hàng điện tử MyVIB 2.0 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 20/02/2023 

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng 

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  KH đang có tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng tại VIB ở trạng 

thái đang hoạt động và có đăng ký sử dụng MyVIB 2.0 và đáp ứng các điệu kiện nêu ở mục 7 và 8 dưới 

đây. 

7. Cơ cấu giải thưởng và điều kiện trúng thưởng : 

Giải thưởng Quà tặng Số 
lượng 

Giá trị 
(VNĐ) 

Tiền thưởng 
(VNĐ) Điều kiện trúng thưởng 

Cột mốc 1 eVoucher Got 
It 2.000 50.000 100.000.000 Hoàn thành cột mốc 1 ở 

mục 8.2 sớm nhất 

Cột mốc 2 eVoucher Got 
It 800 100.000 80.000.000 Hoàn thành cột mốc 2 ở 

mục 8.2 sớm nhất 

Cột mốc 3 eVoucher Got 
It 400 200.000 80.000.000 Hoàn thành cột mốc 3 ở 

mục 8.2 sớm nhất 

Cột mốc 4 eVoucher Got 
It 200 500.000 100.000.000 Hoàn thành cột mốc 4 ở 

mục 8.2 sớm nhất 

Cột mốc 5 iPhone 13 Pro 
Max  1 28.000.00

0  28.000.000  Hoàn thành cột mốc 5 ở 
mục 8.2 sớm nhất 

Tổng cộng      388.000.000   

 

Tổng giá trị giải thưởng để khuyến mại: 388.000.000 VNĐ (ba trăm tám mươi tám triệu đồng) 

Lưu ý: Mỗi KH thỏa điều kiện trúng thưởng chỉ nhận được 01 giải thưởng cao nhất trong suốt thời gian diễn ra 

CTKM. 

8. Nội dung chi tiết của chương trình: 

8.1 Cách thức tham gia 

KH tham gia đường đua lễ hội bằng cách thực hiện các giao dịch trên MyVIB 2.0 qua TKTT hoặc thẻ tín 

dụng tại VIB theo các cột mốc sau: 

- Cột mốc 1: Hoàn thành 1 giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc nạp data 3G/4G với giá trị tối thiểu 100.000 

VNĐ; và 1 giao dịch thanh toán hóa đơn (chỉ áp dụng cho điện, nước, adsl, học phí, di động trả sau, 

truyền hình cáp) với giá trị tối thiểu 200.000 VNĐ. 



- Cột mốc 2: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 1 và KH mở mới tiền gửi trực tuyến (TGTT) loại tiền VNĐ 

trên ứng dụng MyVIB 2.0 với giá trị tối thiểu 5.000.000 VNĐ, kỳ hạn tối thiểu từ 1 tháng; và không áp 

dụng cho Tiết kiệm mục tiêu và Tiết kiệm tự động. 

- Cột mốc 3:  Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 2 và giới thiệu thành công tối thiểu 1 KH qua gửi đường 

dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên MyVIB 2.0; và người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao 

dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0. 

- Cột mốc 4: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 3 và giới thiệu thành công tối thiểu 5 KH qua gửi đường 

dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên MyVIB 2.0; và mỗi người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao 

dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0. 

- Cột mốc 5: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 4 và giới thiệu thành công nhiều KH nhất trong suốt 

thời gian diễn ra CTKM (tối thiểu 30 KH) thông qua gửi đường dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên 

MyVIB 2.0; và mỗi người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 

2.0. 

 

8.2 Quy định về việc giới thiệu KH hợp lệ  

- Người giới thiệu hợp lệ (“Người giới thiệu”):  

• Là KH sử dụng tính năng Bạn bè trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB 2.0 để gửi đường dẫn giới thiệu. 

• Người giới thiệu truy cập vào tính năng “Bạn bè” trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB 2.0 để thực hiện 

mời bạn bè (“người được giới thiệu”) tải ứng dụng. 

• Người giới thiệu thực hiện giới thiệu bằng cách gửi trực tiếp lời mời tải ứng dụng kèm đường link tải 

ứng dụng cho Người được giới thiệu qua các kênh/ứng dụng nhắn tin/nền tảng xã hội như 

SMS/Email/Zalo, … 

- Người được giới thiệu hợp lệ (“Người được giới thiệu”): 

• Là KH chưa từng mở và sử dụng bất kỳ tài khoản thanh toán nào của VIB trước thời gian khuyến mại; 

• Là KH đã hoặc đang mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại VIB nhưng chưa có tài khoản trực tuyến 

(trên website https://ib.vib.com.vn và ứng dụng Ngân hàng số MyVIB 1.0, MyVIB 2.0) trước thời gian 

khuyến mại. 

• Người được giới thiệu truy cập đường dẫn giới thiệu của Người giới thiệu hợp lệ, thực hiện mở tài 

khoản thanh toán trên MyVIB 2.0  

• Lượt giới thiệu thành công được tính khi Người được giới thiệu thực hiện tải ứng dụng MyVIB 2.0 thành 

công với đường link được gửi bởi Người giới thiệu, hoàn tất đăng ký tài khoản MyVIB 2.0 và thực hiện 

giao dịch bất kỳ với giá trị tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0 trong thời gian diễn ra chương trình.   

8.3 Thời gian và hình thức trao thưởng: 

- Thời gian công bố: Danh sách KH nhận thưởngsẽ được công bố 24/2/2023 trên website vib.com.vn 

- Hình thức công bố: Công khai 

- Đối với giải thưởng cột mốc 1, 2, 3, và 4: VIB trao thưởng cho KH vào địa chỉ email KH đăng ký với VIB 

trong 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo danh sách đầy đủ; hoặc không quá 45 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình khuyến mại; 



- Đối với giải thưởng thức thách 5: VIB trao thưởng cho KH theo địa chỉ KH đăng ký nhận thưởng với VIB 

hoặc tại Hội sở của VIB tại tòa Sailing Tower trong 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo giải thưởng; 

hoặc không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại; 

-  KH trúng thưởng giải đặc biệt (iPhone 13 Pro Max) sẽ nộp thuế TNCN theo quy định hiện hành tại thời 

điểm trao thưởng 

9. Quyền và trách nhiệm của KH: 

- Nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan tới giao dịch của Chương trình khuyến mại, KH phải thông 

báo ngay cho VIB và không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày KH thỏa mãn điều kiện tại Mục 8 để VIB tiến hành 

giải quyết. Sau thời hạn này, VIB sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết với bất kỳ thắc mắc, khiếu nại phát 

sinh nào; 

- Nhận ưu đãi tương ứng với cơ cấu quà tặng, điều kiện ưu đãi nêu tại Mục 7 và Mục 8; 

- Được quyền yêu cầu VIB kiểm tra nếu chưa nhận được ưu đãi của Chương trình; 

- Tuân thủ Thể lệ chương trình khuyến mại này; 

- KH không được quy đổi giải thưởng ra tiền mặt hoặc bất kỳ giá trị khác, không được phép chuyển 

nhượng giải thưởng cho người khác trong mọi trường hợp; 

- KH chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ Chương trình bao gồm không 

giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có); 

- KH đồng ý rằng: VIB có quyền sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của KH nhằm mục đích quảng cáo 

chương trình và thông báo rộng rãi với công chúng mà không cần có thêm bất kỳ văn bản chấp thuận 

hay phải chi trả bất kỳ chi phí nào cho KH. 

10. Quyền và trách nhiệm của VIB: 

- VIB sẽ công bố công khai thể lệ chương trình và kết quả trúng thưởng trên website của VIB; 

- Chương trình khuyến mại có thể kết thúc sớm do hết ngân sách hoặc gia hạn nếu ngân sách còn dư, 

tùyvào quyết định của VIB. Việc kết thúc/gia hạn Chương trình khuyến mại sẽ được VIB niêm yết công 

khai07 ngày làm việc trước ngày kết thúc/ gia hạn Chương trình tại các địa điểm kinh doanh và/hoặc các 

kênhtruyền thông khác tùy vào điều kiện, quyết định của VIB và sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 

phùhợp với quy định của pháp luật. 

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian triển khai 

chươngtrình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất, dịch bệnh... làm ảnh hưởng đến các giao dịch của KH. 

- Quyết định của VIB về việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, KH đáp ứng đối tượng hưởng khuyến mại 

vàthực hiện tặng quà cũng như các vấn đề liên quan khác đến chương trình là quyết định cuối cùng. 

11. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: 

- Thể lệ Chương trình khuyến mại này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thể lệ Chương trình khuyến mại này, 

cácBên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương 



lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có 

thẩm quyềnnơi VIB đặt trụ sở chính. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ Chương trình này sẽ được thực hiện theo các 

quyđịnh hiện hành có liên quan của VIB và của pháp luật. 

- Thể lệ Chương trình khuyến mại này có hiệu lực trong thời gian hiệu lực Chương trình và chấm dứt khi 

hết thời gian hiệu lực Chương trình. 


