THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI (CTKM)
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ SỐ DƯ TIỀN GỬI LỚN THAM GIA
MỞ MỚI SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI QUẦY
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.
2.
3.
4.

Tên chương trình: “An tâm tích lũy, hưởng sức khỏe vàng”
Thời gian áp dụng chương trình: 30/11/2018 đến 31/01/2019
Phạm vi áp dụng: Chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống VietinBank hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi lớn tham gia mở mới sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
tại quầy có kỳ hạn 1,3,6 tháng, trả lãi sau của VietinBank.

5. Nội dung chương trình:
5.1.
Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi lớn mở mới tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả
lãi sau tại quầy: Được tặng tiền mua Gói sức khỏe bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe (BHSK) và/hoặc gói Khám
sức khỏe (KSK).
Kỳ hạn
2 - dưới 3
tỷ đồng
3 - dưới 5
tỷ đồng
5 - dưới 10
tỷ đồng

1 tháng

3 tháng

Không

Không

Không

Không

(mua BHSK 5 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 5 triệu đồng
(mua BHSK 5 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 10 triệu đồng
(mua BHSK 5 triệu đồng và gói
KSK 5 triệu đồng)

KSK 20 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 15 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 35 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

KSK 10 triệu đồng)

KSK 30 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 10 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 25 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 35 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

KSK 5 triệu đồng)

KSK 20 triệu đồng)

KSK 30 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 10 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 30 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 35 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

KSK 5 triệu đồng)

KSK 25 triệu đồng)

KSK 30 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 15 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 35 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 35 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

KSK 10 triệu đồng)

KSK 30 triệu đồng)

KSK 30 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 5 triệu đồng

20 tỷ đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng)

đồng

(mua BHSK 3 triệu đồng)

KSK 5 triệu đồng)

15 - dưới

Trên 30 tỷ

Quà tặng tiền trị giá 5 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

(mua BHSK 5 triệu đồng)

30 tỷ đồng

Quà tặng tiền trị giá 3 triệu đồng

(mua BHSK 5 triệu đồng và gói

15 tỷ đồng

25 - dưới

(mua BHSK 5 triệu đồng)

Quà tặng tiền trị giá 25 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 5 triệu đồng

25 tỷ đồng

Quà tặng tiền trị giá 5 triệu đồng

Quà tặng tiền trị giá 10 triệu đồng

10 - dưới

20 - dưới

6 tháng

Giá trị quà tặng sẽ thay đổi theo từng thời kỳ (phụ thuộc theo lãi suất của VietinBank thay đổi), khách hàng sẽ
được tư vấn tại các điểm giao dịch của VietinBank).
5.2.
Nội dung Gói sức khỏe:
5.2.1. Bảo hiểm sức khỏe (BHSK) tại VBI
GÓI TAI NẠN VÀ NỘI
TRÚ

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

GÓI TAI NẠN VÀ NỘI TRÚ
(VIP5-BHSK)

(VIP3-BHSK)
Phạm vi lãnh thổ

Việt Nam mở rộng phạm vi tại
Malaysia và Singapore

Việt Nam

Thời hạn bảo hiểm

12 tháng
(Gói BHSK liên hệ VBI để có thông tin chi tiết)

-

-

Bên mua bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm: Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm (khách hàng) là người mua
và thanh toán phí Hợp đồng BHSK cho VBI.
Người được bảo hiểm: Là Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm/người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm
từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi tính đến thời điểm ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và đang sinh sống tại Việt
Nam.
Mỗi người được bảo hiểm chỉ được tham gia 01 Gói bảo hiểm sức khỏe VBI Care theo Chính sách dành
cho khách hàng ưu tiên.
Quy định về hoàn phí bảo hiểm: Trong mọi trường hợp vì bất cứ lý do nào mà Khách hàng chấm dứt Hợp
đồng bảo hiểm trước hạn, VBI sẽ không thực hiện hoàn phí bảo hiểm cho Khách hàng; chỉ bảo lãnh viện
phí nội trú do ốm đau, bệnh tại Việt Nam.

5.2.2. Gói khám sức khỏe (KSK):

Tại Việt Nam (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)



Tên gói KSK

GÓI VIP5V

GÓI VIP10V

GÓI VIP15V

GÓI VIP20V

GÓI VIP25V

GÓI VIP30V

Giá tại VietinBank

5.000.000đ

10.000.000đ

15.000.000đ

20.000.000đ

25.000.000đ

30.000.000đ

Giá Niêm yết

12.960.000đ

22.710.000đ

27.880.000đ

31.790.000đ

35.190.000đ

41.970.000đ

Tại Singapore (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Mount Elizabeth)
(Giá gói + hạng mục trong Gói chỉ áp dụng cho khách hàng ưu tiên của VietinBank)

-

Tên gói KSK

GÓI VIP25S

GÓI VIP30S

Giá tại VietinBank

25.000.000đ

30.000.000đ

Bên mua Gói KSK và phí khám: Khách hàng là người mua và thanh toán phí Gói KSK cho đơn vị cung
cấp dịch vụ KSK.
Người được sử dụng gói KSK: Là (i) Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm /người thân của Chủ tài khoản tiền
gửi tiết kiệm và ii) đăng ký ngay tại thời điểm được tặng gói KSK.
Khách hàng không được quyền cộng dồn giá trị của các Gói KSK để chuyển đổi sang Gói KSK có giá trị
lớn hơn.
Thời gian sử dụng Gói KSK: Gói KSK có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu theo Giấy xác
nhận gói KSK. Thời gian chi tiết theo từng Giấy xác nhận Gói KSK cụ thể.

 Lưu ý:
- Người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong trường hợp này là: Vợ/chồng, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ
chồng hay vợ theo luật pháp, con, cháu hợp pháp; anh/chị.em ruột của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
- Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu : Họ và tên, CMT/Hộ chiếu, Ngày sinh,
Số điện thoại, Email, Giới tính, Địa chỉ, Mối quan hệ với Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
- Chi tiết về gói KSK liên hệ các phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc để biết thêm thông tin chi
tiết.
6. Các điều kiện của chương trình
6.1. Quy định thanh toán
 Cách thức thanh toán
- Quà tặng cho khách hàng là tiền mua Gói SK (bao gồm BHSK và gói KSK).
- Khách hàng là người mua BHSK được cung cấp bởi VBI và gói KSK được cung cấp bởi đơn vị cung cấp

-

dịch vụ KSK (tại Việt Nam là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec) và tại Singapore là Bệnh viện Mount
Elizabeth).
Khách hàng thực hiện ký lệnh chi tiền (ủy nhiệm chi) từ tài khoản Khách hàng để hoàn thiện thủ tục thanh
toán chi phí mua gói sức khỏe được ưu đãi về giá tại VietinBank.

 Tất toán trước hạn
- Khách hàng được tất toán toàn bộ tài khoản trước hạn nhưng không được rút một phần gốc trước hạn.
- Khi tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo số dư thực gửi kể từ ngày khách
hàng gửi tiền. Đồng thời, chi nhánh thực hiện thu hồi quà tặng bằng cách truy thu giá trị quà tặng từ chính
tài khoản tiền gửi của khách hàng.
6.2. Trách nhiệm thông báo:
- Chi tiết nội dung của thể lệ CTKM được VietinBank đăng tải công khai trên website: www.vietinbank.vn.
- Kết quả trúng thưởng cuối Chương trình sẽ được công bố trên website www.vietinbank.vn, gửi email hoặc
điện thoại thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng.
7. Các quy định khác
- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và email cho VietinBank để nhận được thông tin trúng
thưởng
- 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 quyền thay đổi nội

-

-

dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của Chương trình cho phù hợp với điều kiện triển khai thực tế và
sẽ thông báo về những thay đổi và điều chỉnh đó.
VietinBank có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp
thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của
Chương trình.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, VietinBank 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.

VietinBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn
ra Chương trình, không thể liên lạc được khách hàng để thông báo trao thưởng.
- Nếu vì lý do nào đó theo quy định của pháp luật, CTKM không được diễn ra như kế hoạch, VietinBank có
thể hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn Chương trình.
- Trong mọi trường hợp, quyết định của VietinBank là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp khác theo quy
định của pháp luật.
- VietinBank hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng về Chương trình 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 thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh VietinBank trên toàn
quốc hoặc theo địa chỉ: số Contact Center:1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank
-

