THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
1. Tên Chương trình khuyến mãi: “Thanh toán thuê bao VTVCab qua VietinBank”
2. Thời gian khuyến mãi: Từ 10/10/2017 đến hết 31/12/2017
3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc.
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi:
- Dịch vụ thanh toán hóa đơn VTVCab qua hệ thống VietinBank
5. Đối tượng được hưởng khuyến mãi:
Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn qua các kênh
giao dịch sau của VietinBank:
- Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch: Trích nợ từ tài khoản tại VietinBank, không áp dụng
đối với thanh toán bằng tiền mặt;
- Trích nợ tự động từ tài khoản tại VietinBank.
6. Nội dung chi tiết Chương trình khuyến mãi:
a.
-

Ưu đãi dành cho khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn tại VietinBank
Khách hàng lần đầu thực hiện thanh toán hóa đơn tại các điểm giao dịch của VietinBank qua
hình thức trích nợ từ tài khoản thanh toán mở tại VietinBank sẽ được hưởng ưu đãi:


Tặng 10% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 20.000 đồng/hóa đơn) đối với hóa đơn
tiền điện/nước/viễn thông đầu tiên thanh toán tại VietinBank.

-

VietinBank sẽ thực hiện chuyển tiền về tài khoản dùng để thanh toán hóa đơn của khách
hàng trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch.

-

Mỗi mã khách hàng được hưởng ưu đãi 01 lần/giao dịch thanh toán hóa đơn đầu tiên thực
hiện trong thời gian diễn ra Chương trình. Một khách hàng có thể đăng ký dịch vụ đối với
nhiều mã khách hàng khác nhau.

-

Chính sách ưu đãi chỉ áp dụng đối với 500 giao dịch thanh toán hóa đơn đầu tiên trong
tháng đáp ứng điều kiện của Chương trình.

-

Chính sách ưu đãi sẽ ngừng áp dụng cho đến khi hết thời gian triển khai hoặc hết số lượng
giao dịch ưu đãi, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

b. Ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn qua hình thức trích nợ tự động
- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ thanh toán hóa đơn qua hình thức trích nợ tự động tại
VietinBank trong thời gian diễn ra Chương trình sẽ được hưởng chính sách ưu đãi:


Tặng 20% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 50.000 đồng/hóa đơn) đối với hóa đơn
đầu tiên thanh toán qua hình thức trích nợ tự động.

-

VietinBank sẽ thực hiện chuyển tiền về tài khoản dùng để thanh toán hóa đơn của khách
hàng trong vòng 30 ngày làm việc từ ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch.

-

Mỗi mã khách hàng được hưởng ưu đãi 01 lần/giao dịch thanh toán hóa đơn đầu tiên thực
hiện trong thời gian diễn ra Chương trình. Một khách hàng có thể đăng ký dịch vụ đối với
nhiều mã khách hàng khác nhau.

-

Chính sách ưu đãi chỉ áp dụng đối với 500 giao dịch thanh toán hóa đơn đầu tiên trong
tháng đáp ứng điều kiện của Chương trình.
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-

Chính sách ưu đãi sẽ ngừng áp dụng cho đến khi hết thời gian triển khai hoặc hết số lượng
giao dịch ưu đãi, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

c.
-

Quay số may mắn
Trong thời gian diễn ra Chương trình, khách hàng đăng ký mới dịch vụ thanh toán hóa đơn
qua hình thức trích nợ tự động và thực hiện thành công tối thiểu 01 giao dịch thanh toán hóa
đơn sẽ được nhận 01 mã dự thưởng là dãy số 08 chữ số theo cấu trúc:
[02 chữ số của ngày đăng ký dịch vụ][06 chữ số cuối của tài khoản dùng để thanh toán hóa
đơn]
VD: Ngày đăng ký dịch vụ là 12/9/2017 và tài khoản thanh toán là 108000499320 thì mã dự
thưởng của khách hàng sẽ được cấp là “12499320”.

-

Mỗi khách hàng được cấp duy nhất 01 mã dự thưởng trong thời gian diễn ra Chương trình
khi đáp ứng điều kiện quy định của VietinBank.
Tại cuối Chương trình, VietinBank sẽ quay số dựa trên các mã số dự thưởng đã cấp cho
khách hàng trong thời gian diễn ra Chương trình để lựa chọn ra khách hàng trúng thưởng.
Cơ cấu giải thưởng:
STT

Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Trị giá
giải thưởng Số giải
(Đồng)
23.000.000
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Thành tiền
(Đồng)
23.000.000

1

Giải Nhất

Tivi Samsung UHD 55”

2

Giải Nhì

Tiền chuyển khoản

1.000.000

20

20.000.000

3

Giải Ba

Tiền chuyển khoản

500.000

50

25.000.000

71

68.000.000

Tổng cộng
-

Thời gian quay thưởng: Dự kiến ngày 12/01/2018.

-

Đơn vị thực hiện quay thưởng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

-

Địa điểm tổ chức quay thưởng dự kiến: Tầng 9, tòa nhà 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

-

Hình thức quay thưởng: Quay thưởng trên phần mềm tự động.

-

Thực hiện quay thưởng theo số lượng mã số dự thưởng thực tế đã cấp thoả mãn điều kiện
Chương trình tính đến thời điểm thực hiện quay số.

-

Kết quả quay thưởng toàn Chương trình sẽ được thông báo tới khách hàng trúng thưởng
qua: Điện thoại, email hoặc SMS, gửi giấy mời lĩnh thưởng đến địa chỉ của khách hàng
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện quay số. Đồng thời mã trúng thưởng cũng
được công bố trên website vietinbank.vn.

-

Thời gian trao thưởng: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày quay thưởng.

-

Khách hàng nhận thưởng bằng hiện vật và tiền chuyển khoản. Đối với giải thưởng bằng hiện
vật, khách hàng có thể nhận bằng hiện vật hoặc nhận bằng tiền tương đương giá trị giải
thưởng đã công bố (theo yêu cầu của khách hàng). Trường hợp nhận bằng tiền, số tiền quy
đổi tương đương 100% giá trị giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của
khách hàng mở tại VietinBank.

2

-

Khi đến lĩnh thưởng, khách hàng mang theo CMND/hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý
tương đương (trường hợp khách hàng đăng ký bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý
tương đương), giấy mời lĩnh thưởng để được nhận thưởng.

-

Thời hạn cuối cùng VietinBank có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 30 ngày
kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mãi.

Mọi thắc mắc của khách hàng về Chương trình khuyến mãi xin liên hệ Chi nhánh/Phòng giao
dịch của VietinBank, qua số Contact Center: 1900 558 868 hoặc qua email:
contact@vietinbank.vn.
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