THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
1.

Tên chương trình khuyến mãi: “Hóa đơn rảnh tay - Nhận ngay ưu đãi”

2.

Thời gian khuyến mãi: Từ 3/7/2018 đến hết 31/8/2018.

3.

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi:

-

Dịch vụ thanh toán hóa đơn (điện/nước/viễn thông/truyền hình) cho các Nhà cung cấp mở tài khoản tại
VietinBank.

4.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc

5.

Hình thức khuyến mãi:

-

Tặng thưởng bằng tiền khi sử dụng dịch vụ.

-

Quay số xác định trúng thưởng.

6.

Đối tượng hưởng khuyến mãi:

-

Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán hóa đơn tại VietinBank.

7.

Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mãi:

7.1.

Ưu đãi hoàn tiền trên hóa đơn thanh toán
 Tặng 10% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 30.000 VND/hóa đơn) đối với hóa đơn tiền điện/nước/viễn
thông/truyền hình thanh toán tại các điểm giao dịch của VietinBank qua hình thức trích nợ từ tài khoản
thanh toán mở tại VietinBank;
 Tặng 30% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 150.000 VND/hóa đơn) đối với hóa đơn tiền điện thanh
toán qua hình thức trích nợ tự động;
 Tặng 30% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 50.000 VND/hóa đơn) đối với hóa đơn tiền nước/viễn
thông/truyền hình 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 trên 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 3.000 hóa đơn thanh toán tại quầy giao dịch đầu tiên và 3.000 hóa đơn
trích nợ tự động đầu tiên trong mỗi tháng đáp ứng điều kiện của chương trình.

7.2.

Quay số trúng thưởng

a.

Nội dung ưu đãi

-

Khách hàng thanh toán hóa đơn điện/nước/viễn thông/truyền hình qua bất kỳ kênh giao dịch của VietinBank
trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được cấp 01 mã dự thưởng là dãy số 08 chữ số theo cấu trúc:
[02 chữ số của ngày thực hiện giao dịch][06 chữ số cuối của tài khoản dùng để thanh toán hóa đơn]
VD: Ngày thực hiện giao dịch là 9/7/2018 và tài khoản thanh toán là 108000499320 thì mã dự thưởng của
khách hàng sẽ được cấp là “09499320”.

-

Mỗi khách hàng được cấp duy nhất 1 mã dự thưởng đối với hóa đơn thanh toán đầu tiên trong thời
gian áp dụng chương trình quay số may mắn.

-

Kết thúc thời gian áp dụng, VietinBank sẽ tiến hành quay số trúng thưởng dựa trên các mã số dự thưởng đã
cấp cho khách hàng để lựa chọn ra các khách hàng may mắn trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng như sau:
STT

Giải
thưởng

1

Giải nhất

2

Giải nhì

3

Giải ba

Số lượng
Số đợt xét Giá trị giải
giải/đợt xét
thưởng thưởng (VND)
thưởng
01
iPhone X 64Gb
01
30.000.000
01
Tiền chuyển khoản
10
5.000.000
01
Tiền chuyển khoản
100
500.000
Hình thức trao
thưởng

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
b.

Thành tiền
(VND)
30.000.000
50.000.000
50.000.000
130.000.000

Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng

-

Thời gian quay thưởng: Dự kiến ngày: 10/9/2018.

-

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

-

Địa điểm tổ chức quay thưởng dự kiến: Tòa nhà Hồng Hà, 37 Ngô Quyền, 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 trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày quay thưởng, đồng thời được công bố trên website
vietinbank.vn.

c.

Thời gian, địa điểm và cách thức nhận thưởng

-

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.

-

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.

8.

Đầu mối giải đáp thắc mắc:

-

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi này, khách hàng hàng liên hệ theo số điện thoại: 1900
558 868 hoặc e-mail: contact@vietinbank.vn để được giải đáp.

9.

Trách nhiệm thông báo:

-

VietinBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mãi trên ít nhất
một phương tiện thông tin đại chúng.

-

Kết quả trúng thưởng cũng sẽ được công bố trên website www.vietinbank.vn hoặc gọi điện thoại hoặc gửi
SMS hoặc e-mail cho người trúng thưởng.

10. Các quy định khác
-

Khách hàng trúng thưởng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập theo quy định nếu có phát
sinh, trước khi thực hiện trao giải thưởng cho Khách hàng. Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do
khách hàng trúng thưởng tự chi trả.

-

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và e-mail cho VietinBank để được nhận thông báo trúng
thưởng (trong trường hợp khách hàng trúng thưởng).

-

VietinBank chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng
thưởng, đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mãi và tổ chức quay số, bốc thăm xác định trúng
thưởng. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Ngân hàng phát hành có sai sót, gây hiểu nhầm cho
khách hàng trong việc trúng giải thì Ngân hàng có trách nhiệm trao những giải thưởng này cho khách hàng.

-

Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, VietinBank 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 mãi này, VietinBank có trách nhiệm
trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện
hành.

-

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

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

