THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
“QRPay, QUÉT MÃ TRÚNG VÀNG”
Bằng việc tham gia chương trình này, chủ tài khoản 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 áp dụng chương trình: Từ ngày 15/7/2018 đến hết ngày 15/9/2018.
2. Phạm vi áp dụng: Tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR trên toàn quốc
(Danh sách điểm áp dụng chi tiết đăng trên website https://khuyenmai.vnpayqr.vn/)
3.

4.

Nội dung chương trình:
STT

Tiêu chí

Nội dung chương trình

1

Đối tượng áp dụng

Khách hàng sử dụng VietinBank iPay Mobile

2

Mặt hàng ưu đãi

3

Nội dung ưu đãi

4

Điều kiện áp dụng

Dịch vụ thanh toán bằng QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile của
VietinBank
- Quay số may mắn trúng thưởng Xe máy SH với tất cả khách hàng có giao
dịch thành công.
- Mỗi tuần, tặng 1 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho khách hàng có
doanh số giao dịch thanh toán cao nhất tuần.
- Mỗi tuần, tặng 1 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho khách hàng có
số lượng giao dịch thanh toán nhiều nhất tuần.
- Giảm 200.000 VND với giao dịch có giá trị từ 2.000.000 VND trở lên.
- Giảm 100.000 VND với giao dịch có giá trị từ 500.000 VND trở lên.
- Giảm 30.000 VND với giao dịch có giá trị từ 100.000 VND trở lên.
- Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán bằng QRPay trên ứng
dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác.

Nội dung chi tiết của chương trình
Hạng mục

Nội dung

Số

Chi phí

Thành tiền

lượng

(VND)

(VND)

Giải Quay số may Mỗi khách hàng thực hiện giao dịch thành công sẽ nhận được 1 mã dự thưởng
mắn

tham gia quay số cuối chương trình để xác định giải Nhất.
Xe máy SH125i

Giải doanh số thanh

1

80.000.000

80.000.000

Khách hàng có doanh số cao nhất tuần. Doanh số tối thiểu là 8.000.000 VND

toán tuần
10 giải

1 chỉ vàng 9999

10

3.700.000

37.000.000

Giải số lượng giao

Khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất tuần. Doanh số tối thiểu là

dịch nhiều nhất tuần

8.000.000 VND

10 giải

1 chỉ vàng 9999

Khuyến mãi giảm giá

Giảm 30.000 VND khi khách
hàng thực hiện thanh toán có giá

10

3.700.000

37.000.000

30.000
25.000

750.000.000

trị giao dịch từ 100.000 VND trở
lên. Mỗi khách hàng được áp
dụng tối đa 5 lần khuyến mãi
trong toàn thời gian diễn ra
chương trình.
Giảm 100.000 VND khi khách
hàng thực hiện thanh toán có giá

25.000

100.000

2.500.000.000

25.000

200.000

5.000.000.000

trị giao dịch từ 500.000 VND trở
lên. Mỗi khách hàng được áp
dụng tối đa 3 lần khuyến mãi
trong toàn thời gian diễn ra
chương trình.
Giảm 200.000 VND khi khách
hàng thanh toán có giá trị giao
dịch từ 2.000.000 VND trở lên.
Mỗi khách hàng được áp dụng
tối đa 2 lần khuyến mãi trong
toàn thời gian diễn ra chương
trình.
TỔNG CHI PHÍ

8.404.000.000

- Giải thưởng Vàng 9999 và Xe máy không quy đổi thành tiền mặt.
- Mỗi khách hàng được nhận 1 giải doanh số cao nhất tuần trong toàn chương trình.
- Mỗi khách hàng được nhận 1 giải số lượng giao dịch nhiều nhất trong toàn chương trình.
Tổng trị giá chương trình khuyến mãi: 8.404.000.000 VND ( Tám tỷ bốn trăm linh bốn triệu đồng).
5.

Nội dung thể lệ của chương trình
Cách thức tiến hành chương trình khuyến mãi và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham

gia chương trình khuyến mãi:
 Đối với giải quay số may mắn: Trong thời gian khuyến mãi, mỗi giao dịch thanh toán thành công bằng tính
năng QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác tại các điểm chấp nhận thanh toán

VNPAY-QR sẽ nhận 1 mã dự thưởng tham gia quay số cuối chương trình để xác định khách hàng trúng giải.
 Đối với giải Doanh số thanh toán: Mỗi tuần, tặng 1 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho khách hàng có
doanh số giao dịch thanh toán bằng tính năng QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng
khác tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR cao nhất tuần. Doanh số tối thiểu là 8.000.000 VND
trong một tuần. Tổng số lượng giải thưởng của toàn chương trình: 10 giải.
 Đối với giải Số lượng giao dịch nhiều nhất tuần: Mỗi tuần, tặng 1 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho
khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán bằng tính năng QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và
các Ngân hàng khác tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR nhiều nhất tuần. Doanh số tối thiểu là
8.000.000 VND trong một tuần. Tổng số lượng giải thưởng của toàn chương trình: 10 giải.
 Đối với khuyến mãi Giảm giá:
-

Giảm 30.000 VND khi khách hàng thanh toán có giá trị giao dịch từ 100.000 VND trở lên. Mỗi khách hàng
được áp dụng tối đa 5 lần khuyến mãi trong toàn thời gian diễn ra chương trình.
Hình thức trả thưởng như sau: Nhập mã QR30 để được giảm giá trực tiếp 30.000 VND khi thanh toán bằng
QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác.

-

Giảm 100.000 VND khi khách hàng thanh toán có giá trị giao dịch từ 500.000 VND trở lên. Mỗi khách hàng
được áp dụng tối đa 3 lần khuyến mãi trong toàn thời gian diễn ra chương trình.
Hình thức trả thưởng như sau: Nhập mã QR100 để được giảm giá trực tiếp 100.000 VND khi thanh toán bằng
QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác.

-

Giảm 200.000 VND khi khách hàng thanh toán có giá trị giao dịch từ 2.000.000 VND trở lên. Mỗi khách hàng
được áp dụng tối đa 2 lần khuyến mãi trong toàn thời gian diễn ra chương trình.
Hình thức trả thưởng như sau: Nhập mã QR200 để được giảm giá trực tiếp 200.000 VND khi thanh toán bằng
QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác.
Quy định về cấp mã số dự thưởng đối với giải quay số trúng thưởng

 Tổng mã số dự thưởng được phát hành là tổng số lượng giao dịch của khách hàng thanh toán thành công bằng
tính năng QRPay trên Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác tại các điểm chấp nhận thanh
toán VNPAY-QR. Mỗi khách hàng thực hiện giao dịch thành công sẽ nhận 1 mã dự thưởng tham gia quay số
cuối chương trình.
 Mã số dự thưởng được cấp cho khách hàng tham gia chương trình theo phương thức trực tuyến và duy nhất
trên toàn hệ thống. Mã số dự thưởng là một dãy ký tự gồm 9 chữ số, được gửi cho khách hàng qua tin nhắn
OTT trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile và các Ngân hàng khác.
 Khách hàng phải có mã số dự thưởng hợp lệ, mã số dự thưởng được phát sinh trong khoảng thời gian từ
00:00:00 ngày 15/7/2018 đến 23:59:59 ngày 15/9/2018.

 Mã số dự thưởng phải phù hợp với mã số lưu gốc tại nơi phát hành.
Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
 Đối với giải quay số may mắn:
-

VNPAY sẽ quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng bằng phần mềm quay thưởng tự động.

-

Việc quay thưởng và trao giải được thực hiện công khai mỗi đợt dưới sự chứng kiến của đại diện đối tác và đại
diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi.

-

Thời gian quay thưởng và trao giải: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc khuyến mãi (Dự kiến ngày
25/9/2018).

-

Mã số dự thưởng trúng thưởng là mã số có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng
thưởng và phải phù hợp với mã số lưu gốc tại nơi phát hành.

-

Địa điểm quay thưởng: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) – Phòng
804A, số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

 Đối với giải doanh cao nhất tuần:
-

Mỗi tuần, tặng 01 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho khách hàng có doanh số giao dịch thanh cao nhất
tuần. Doanh số tối thiểu là 8.000.000 VND. Tổng số lượng giải thưởng của toàn chương trình: 10 giải.

 Đối với giải số lượng giao dịch nhiều nhất tuần:
-

Mỗi tuần, tặng 01 chỉ vàng 9999 trị giá 3.700.000 VND cho khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán
nhiều nhất tuần. Doanh số tối thiểu là 8.000.000 VND. Tổng số lượng giải thưởng của toàn chương trình: 10
giải.

-

Giải Doanh số tuần và số lượng giao dịch tuần sẽ được trao giải cùng với giải Quay số may mắn vào cuối
chương trình.

 Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng
-

Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, trong vòng 7 ngày VNPAY sẽ công bố kết quả trúng thưởng công
khai trên website: www.vnpayqr.vn hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. VNPAY sẽ thông báo cho
người trúng thưởng theo họ tên và số điện thoại đăng ký dịch vụ của khách hàng. VNPAY không chịu trách
nhiệm trong trường hợp khách hàng đăng ký sai địa chỉ hoặc số điện thoại.

6. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc
 Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ tổng đài của VNPAY để
được giải đáp: 1900 55 55 77.
 Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến sử dụng dịch vụ VietinBank iPay Mobile tính năng
QRPay, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh VietinBank trên toàn quốc hoặc theo theo số Contact Center:
1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

