THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
1. Tên chương trình khuyến mãi: “Sinh nhật rộn ràng, nhận ngàn quà tặng”
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi:
- Sản phẩm tiền gửi tại quầy kỳ hạn: 1, 3, 6, 12 tháng trả lãi sau.
- Gói sản phẩm tài khoản thanh toán đa tiện ích dành cho khách hàng cá nhân (KHCN).
- Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh, phục vụ mục đích tiêu dùng (Mua nhà, mua ôtô, du
học…) ngoại trừ các sản phẩm cho vay chứng minh tài chính, cho vay có bảo đảm đầy đủ
bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá cho vay có đảm bảo trong đó tài sản bảo
đảm (TSBĐ) là sổ thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá VND chiếm từ 70% giá trị khoản vay, cho vay
tiêu dùng cán bộ công nhân viên (CBCNV) không TSBĐ, cho vay kinh doanh/đầu cơ bất động
sản, chứng khoán, cho vay thấu chi.
- Sản phẩm thẻ tín dụng do VietinBank phát hành.
- Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử.
- Sản phẩm bảo hiểm, bao gồm: Tất cả các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ của Công ty TNHH
Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam (Aviva) (Không bao gồm sản phẩm Phát An Tín Dụng)
và tất cả các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng
Công Thương Việt Nam (VBI) được phân phối qua kênh Bancassurance bán lẻ.
3. Thời gian khuyến mãi: Từ 20/10/2017 đến ngày 19/11/2017.
4. Địa bàn/Phạm vi khuyến mãi: Các chi nhánh bán lẻ của VietinBank tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP
HCM.
5. Hình thức khuyến mãi: Tặng quà tặng/tiền mặt và giảm phí.
6. Đối tượng hưởng khuyến mãi:
Khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp siêu vi mô theo quy định hiện hành của VietinBank trong
từng thời kỳ, trong đó tập trung vào các nhóm khách hàng mục tiêu chủ yếu chi nhánh bán lẻ,
sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
7. Nội dung chương trình khuyến mãi:
7.1 Đối với sản phẩm tiền gửi:
 Ưu đãi sản phẩm tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng lãi suất cố định trả
sau:
Tặng quà tặng bằng tiền/thẻ quà tặng cho những khách hàng đầu tiên tham gia chương
trình (Áp dụng đến khi hết quà tặng hoặc hết thời gian triển khai chương trình, tùy điều
kiện nào đến trước).
Mức tiền gửi
tối thiểu
500 triệu đồng - dưới
1 tỷ đồng
Tiền gửi trả lãi
1 tỷ đồng sau kỳ hạn 1
dưới 2 tỷ đồng
tháng và 3 tháng
2 tỷ đồng trở lên
100 triệu đồng - dưới
500 triệu đồng
Tiền gửi trả lãi
500 triệu đồng - dưới
sau kỳ hạn 6
tháng và 12 tháng 1,5 tỷ đồng
1,5 tỷ đồng trở lên
Tổng
Sản phẩm

Số tiền khuyến
mãi/1 KH (VND)

Số lượng quà tặng
bằng tiền

200.000

45

500.000

25

1.000.000

15

200.000

125

500.000

45

1.000.000

15
270

 Ưu đãi gói sản phẩm tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng cá nhân:
Tặng quà tặng bằng tiền/thẻ quà tặng cho những khách hàng đầu tiên tham gia chương
trình (Áp dụng đến khi hết quà tặng hoặc hết thời gian triển khai chương trình, tùy điều
kiện nào đến trước).

Gói tài khoản
Standard
Silver
Gold
Tổng


Số lượng khách hàng đầu
tiên tham gia gói
20
10
05

Số tiền khuyến mãi/
1 gói TK (VND)
200.000
500.000
1.000.000

Điều kiện khác:
- Đối với khách hàng tham gia gửi tiền, để nhận được quà tặng, khách hàng phải đăng
ký VietinBank iPay và đăng ký SMS Banking. Ngoại trừ các trường hợp sau, khách
hàng tham gia gửi tiền vẫn được nhận quà:
+ Trường hợp khách hàng đã đăng ký VietinBank iPay, SMS Banking và đang hoạt
động;
+ Trường hợp khách hàng đã đăng ký VietinBank iPay, SMS Banking tạm thời ngừng
sử dụng, để nhận quà khách hàng tham gia phải kích hoạt lại VietinBank iPay và
SMS Banking. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 thẻ quà tặng/tiền mặt duy nhất trong
cả chương trình (Trường hợp khách hàng tham gia được nhiều thẻ quà tặng trong
chương trình khuyến mãi, thì khách hàng được nhận 1 thẻ có giá trị cao nhất). Trường
hợp khách hàng tất toán tiết kiệm một phần/toàn bộ trước hạn chi nhánh thực hiện thu
hồi 100% giá trị quà tặng tương ứng bằng tiền mặt.
7.1. Đối với Sản phẩm tiền vay:
- Tặng thẻ quà tặng/tiền mặt trị giá 01 triệu đồng cho 50 khách hàng giải ngân từ
1,5 tỷ đồng tại 5 chi nhánh (Mỗi chi nhánh 10 khách hàng) trong thời gian tối thiểu 3
tháng, đồng thời phát hành và kích hoạt 1 thẻ Premium Banking Mastercard (Nếu khách
hàng chưa có thẻ).
- Tặng thẻ quà tặng/tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho 50 khách hàng giải ngân từ
700 triệu đồng tại 5 chi nhánh (Mỗi chi nhánh 10 khách hàng) trong thời gian tối thiểu 3
tháng đồng thời phát hành và kích hoạt 1 thẻ bất kỳ tại quầy.
- Tặng thẻ quà tặng/tiền mặt trị giá 200.000 đồng cho 50 khách hàng giải ngân từ
300 triệu đồng tại 5 chi nhánh (Mỗi chi nhánh 10 khách hàng) trong thời gian tối thiểu 3
tháng đồng thời phát hành và kích hoạt 01 thẻ bất kỳ tại quầy.
Lưu ý: Trường hợp khách hàng trả nợ một phần/toàn bộ trước hạn chi nhánh thực hiện
thu hồi 100% giá trị quà tặng tương ứng bằng tiền mặt.
7.2. Đối với Sản phẩm thẻ Tín dụng Quốc tế (TDQT):
Miễn phí phát hành tất cả các loại thẻ TDQT Visa/MasterCard/JCB (Trừ thẻ Visa
Signature).
7.3. Ưu đãi đối với sản phẩm bảo hiểm:

a) Ưu đãi đối với sản phẩm bảo hiểm của VBI:
Với các khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm của VBI với mức phí từ 1.000.000
đồng/01 HĐBH trở lên, khách hàng sẽ được tặng 01 Cáp sạc điện thoại đa năng trị giá
100.000 đồng.
Lưu ý:
- Không giới hạn số lượng quà tặng/01 khách hàng.
- Khách hàng sẽ nhận được quà tặng ngay khi cấp đơn bảo hiểm thành công.
- Không áp dụng đồng thời với các CTKM tặng quà khác hiện hành.
- Không áp dụng CTKM với các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm theo các gói
sau: Gói Tiết kiệm phúc lộc, Gói cho vay kết hợp bảo hiểm tín dụng.
b) Ưu đãi đối với sản phẩm bảo hiểm Aviva:
Với các khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm của Aviva có hợp đồng bảo hiểm
được nộp và phát hành nằm trong những hợp đồng được phát hành đầu tiên tại mỗi Chi nhánh
bán lẻ trong thời gian diễn ra CTKM đáp ứng điều kiện về mức phí bảo hiểm tương ứng sẽ
nhận được các phần quà hấp dẫn như sau:
Phí áp dụng (triệu
Giá trị
Số lượng quà tặng
Quà tặng
đồng)
(đồng)
tối đa/01 Chi nhánh
25 ≤ Phí áp dụng < 50

01 vali du lịch cao cấp

1.100.000

10

50 ≤ Phí áp dụng < 100

1 chỉ vàng

3.500.000

02

Phí áp dụng ≥ 100

01 cặp vé khứ hồi đi
Singapore

8.000.000

01

8. Các qui định khác:
- Nếu vì lý do nào đó chương trình khuyến mãi không được diễn ra như kế hoạch, chẳng hạn
như bị phá hoại, mất điện, thảm họa, thiên tai, nội chiến, bị tấn công, máy bị nhiễm vi rút,
bệnh truyền nhiễm do vi trùng siêu vi, bị can thiệp trái phép, gian lận, trục trặc kỹ thuật, hay
bất kì lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VietinBank và làm thay đổi hay ảnh
hưởng đến sự điều hành, quản lý và bảo vệ tính công bằng, tình trạng nguyên vẹn hay việc
thực hiện hợp thức chương trình khuyến mãi, VietinBank có thể (với sự chấp thuận) hủy bỏ,
kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi chương trình khuyến
mãi bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại
hay gian lận trong chương trình khuyến mãi.
-

-

-

Khách hàng được quyền khiếu nại về chương trình muộn nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày
kết thúc CTKM. Hết thời gian trên, VietinBank không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại
của khách hàng. Mọi tranh chấp phát sinh trong thời gian khuyến mãi (nếu có) sẽ được giải
quyết theo quy định của Pháp luật.
Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại
www.vietinbank.vn. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của
chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS… là nội dung vắn
tắt, mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong thời gian
diễn ra chương trình.
VietinBank có toàn quyền từ chối ưu đãi cho bất kì giao dịch nào của khách hàng mà
VietinBank cho rằng có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi chương trình khuyến mãi mà không nhất

thiết phải đưa ra lời giải thích và/hoặc bằng chứng nào. Quyết định của VietinBank về vấn đề
này là chung cuộc và có giá trị ràng buộc khách hàng.
-

VietinBank cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mãi trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình khuyến mãi xin liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch
của VietinBank hoặc Hotline: 1900 558 868 hoặc email: contact@vietinbank.vn.

