THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI
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. Tên chương trình khuyến mãi: Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng cá nhân (KHCN) đăng ký Gói
tài khoản ưu đãi V-SUPER
2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/12/2018 đến hết 05/02/2019.
3. Sản phẩm khuyến mãi:
- Gói tài khoản ưu đãi V-SUPER: Gồm TKTT, dịch vụ VietinBank iPay, SMS Banking, Thẻ Ghi nợ Nội địa
(GNNĐ), thẻ Tín dụng Quốc tế (TDQT) với nhiều ưu đãi hấp dẫn như:
 Miễn phí dịch vụ VietinBank iPay
 Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống qua VietinBank iPay
 Miễn phí SMS Banking trong 12 tháng
 Miễn phí phát hành thẻ GNNĐ
 Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ TDQT
- Dịch vụ trích nợ tự động thanh toán hóa đơn
- Dịch vụ thanh toán hóa đơn qua iPay.
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi: tiền chuyển khoản.
5. Phạm vi khuyến mãi: toàn quốc.
6. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: khách hàng cá nhân.
7. Hình thức khuyến mãi: tặng tiền.
8. Nội dung chương trình khuyến mãi:
a.
-

Điều kiện áp dụng:
Khách hàng (KH) đăng ký mới Gói tài khoản ưu đãi V-SUPER và phát sinh ít nhất 01 giao dịch trích nợ tự

-

động thanh toán hóa đơn hoặc giao dịch thanh toán hóa đơn trên VietinBank iPay trong vòng 30 ngày kể
từ ngày đăng ký gói V-SUPER.
Mỗi khách hàng chỉ nhận được khuyến mãi một lần nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện chương trình.

b. Nội dung ưu đãi:
- 10 KH có giao dịch trích nợ tự động thanh toán hóa đơn tích lũy cao nhất trong tuần sẽ được hoàn
toàn bộ số tiền thanh toán hóa đơn, tối đa 1 triệu đồng/KH.
- 10 KH có giao dịch thanh toán hóa đơn trên iPay tích lũy cao nhất trong tuần sẽ được hoàn toàn bộ
số tiền thanh toán hóa đơn, tối đa 1 triệu đồng/KH.
- Tổng số lượng KH nhận thưởng: Tối đa 20 KH/tuần, 180 KH/chương trình.
-

Tổng chi phí tối đa: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
Lưu ý:



KH phải đang sử dụng gói V-SUPER tại thời điểm nhận thưởng.

9. Trách nhiệm thông báo
-

Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại
https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/tin-khuyen-mai/

-

Thời gian nhận thưởng: KH nhận thưởng muộn nhất là sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

10. Các quy 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 KH.
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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) hoặc Hotline: 1900 558868 hoặc e-mail:
contact@vietinbank.vn.

