THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
KHAI TRƢƠNG RỘN RÀNG - NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG
Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều
kiện của chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 9/4/2018
2. Phạm vi áp dụng: Phòng giao dịch (PGD) Yên Thái VietinBank Tràng An tại 275 - 277 Thụy Khuê, Tây Hồ,
Hà Nội.
3. Đối tƣợng khách hàng: Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu vi mô có nhu cầu đăng ký và sử dụng sản
phẩm, dịch vụ tài khoản thanh toán của VietinBank.
4. Sản phẩm áp dụng:
-

Gói tài khoản đa tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và gói tài khoản đa năng dành cho khách hàng
doanh nghiệp siêu vi mô.

-

Sản phẩm, dịch vụ thẻ VietinBank

-

Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử

5. Nội dung chƣơng trình:
5.1.Tặng thẻ nạp điện thoại 50.000 đồng cho 110 khách hàng chụp ảnh check in tại PGD Yên Thái, cụ thể:
-

Khung giờ áp dụng: 9h-11h và 15h-17h

-

Cách thức tham gia:
+ Bƣớc 1: Tham quan PGD Yên Thái VietinBank Tràng An tại 275 - 277 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
+ Bƣớc 2: Chụp ảnh check-in với địa điểm PGD Yên Thái VietinBank Tràng An tại 275 - 277 Thụy
Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trên facebook cá nhân và để chế độ Public.
+ Bƣớc 3: Mở tài khoản thẻ VietinBank hoặc đăng ký bất kỳ sản phẩm, dịch vụ tại PGD và nhận thẻ nạp
điện thoại với mệnh giá 50.000 đồng

-

Lưu ý:
+ Check-in ít nhất 15 phút trước khi nhận quà. Xuất trình CMND khi nhận quà. Mỗi người chỉ được nhận
1 món quà check in trong suốt chương trình.
+ Áp dụng cho 10 khách hàng check in sớm nhất trong ngày.

-

Ngân sách quà tặng dự kiến: 5.500.000 đồng

5.2.Tặng bộ quà du lịch cho khách hàng cá nhân/doanh nghiệp siêu vi mô mở gói tài khoản đa tiện ích sớm
nhất và đăng ký bất kỳ sản phẩm, dịch vụ khác, cụ thể:
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+ Thời gian áp dụng: Từ 26/3/2018 đến 9/4/2018 hoặc đến khi hết quà (tùy điều kiện nào đến trước).
+ Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 quà tặng trong cả chương trình (Không bao gồm quà tặng check in)
+ Khách hàng nhận quà tặng của chương trình sẽ ký cam kết không tất toán/trả nợ trước thời hạn số dư duy trì
tối thiểu trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản. Trường hợp khách hàng tất toán một phần/toàn bộ
thời gian duy trì tối thiểu trong chương trình, PGD thực hiện thu hồi 100% giá trị quà tặng tương ứng bằng tiền
mặt.
+ Số tiền duy trì tối thiểu 1 tháng đối với khách hàng mở gói tài khoản (1): 5 triệu đồng.
+ Số tiền duy trì tối thiểu 1 tháng đối với khách hàng mở gói tài khoản (2): Theo mức quy định mở gói tài
khoản của VietinBank (Gói tài khoản dành cho khách hàng cá nhân theo CV số 8411/TGĐ-NHCT61+68 vv ban
hành mới CV hướng dẫn triển khai gói TKTT đa tiện ích dành cho KHCN ngày 30/6/2017 và các văn bản điều
chỉnh, bổ sung (nếu có); Gói tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô theo CV số 8412/TGĐ-

NHCT61 vv ban hành mới công văn hướng dẫn triển khai gói sản phẩm tài chính đa năng dành cho khách
hàng doanh nghiệp siêu vi mô ngày 30/6/2017).


Ngân sách dự kiến: 50.000.000 đồng (Chưa gồm VAT)

6. Quy định khác
-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được dán tại PGD Yên Thái của Chi nhánh. 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

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này, VietinBank Tràng An có
trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thoả thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của
pháp luật Việt Nam hiện hành.

-

Nếu vì lý do nào đó theo quy định của pháp luật, chương trình khuyến mãi không được diễn ra như kế
hoạch, VietinBank Tràng An - PGD Yên Thái có thể hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn chương trình
và sẽ có thông báo chính thức tại PGD Yên Thái.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ PGD Yên Thái VietinBank Tràng An tại 275-277 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội hoặc theo địa chỉ: Số Contact Center: 1900 558
868; email: contact@vietinbank.vn.

