THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP
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: Tài khoản số đẹp - Kết lộc phát tài.
2. Thời gian triển khai: Từ nay đến 10/3/2019
3. Phạm vi áp dụng: Toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống VietinBank tại Việt Nam.
4. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân (KHCN) có nhu cầu đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh
toán VND (TKTT) số đẹp do VietinBank cung cấp.
5. Sản phẩm áp dụng: TKTT số đẹp do VietinBank cung cấp, cụ thể:










Loại A: Giống nhau (A1: Giống nhau chữ đẹp 7,9; A2: Giống nhau chữ đẹp 0,1,2,3,4,5) là TKTT có
tối thiểu 3 chữ số cuối của tài khoản thanh toán giống nhau.
Loại B: Lộc phát là TKTT có tối thiểu 3 chữ số cuối chỉ gồm các chữ số 6 và/hoặc 8 và/hoặc bộ 3 số
368, 386.
Loại C: Thần tài là TKTT có tối thiểu 4 chữ số cuối bao gồm các cặp số 79 và/hoặc 39.
Loại D: Lặp là TKTT có tối thiểu 4 chữ số cuối là các bộ từ 2 chữ số lặp lại tối thiểu 1 lần. VD: 1212,
123123, 155155,...
Loại E: Tiến là TKTT có tối thiểu 4 chữ số cuối là những chữ số tăng dần liên tiếp (VD: 1234, 56789)
hoặc có tối thiểu 6 chữ số cuối là những cặp chữ số tăng dần liên tiếp về giá trị hàng đơn vị/hàng chục
(VD: 111213, 213141).
Loại F: Soi gương là TKTT có tối thiểu 4 chữ số cuối là các bộ từ 2 chữ số có vị trí đảo ngược chiều
nhau, VD: 3553, 645546,...
Loại G: Tam hoa kép là TKTT có 6 hoặc 9 chữ số cuối là các bộ 3 chữ số giống nhau, ví dụ: 444000,
222555777.
Loại H: Hỗn hợp là TKTT kết hợp phần thân số với phần đuôi các chữ số đẹp, được phân làm 2 nhóm:
 H1: Kết hợp phần thân số với phần đuôi các số TK thuộc kho 6,7 loại A, B, C
 H2: Kết hợp phần thân số với phần đuôi các số TK thuộc các kho còn lại.

6. Nội dung chương trình: Lì xì tiền chuyển khoản cho khách hàng mở thành công TKTT số đẹp
Kho số đẹp

Tính chất số
đẹp

Phí mở TK tối thiểu
(không gồm VAT)

Số tiền lì xì
cho KH

3 Chữ số
(CS) đẹp

Loại A,B

2.000.000

68.000

4 CS đẹp

Loại A,B,C
Loại D,E,F

4.000.000
2.000.000

680.000

5 CS đẹp
6 CS đẹp
7 CS đẹp
6 CS đẹp
7 CS đẹp
8 CS đẹp
9 CS đẹp

-

Loại A,B
Loại E,H
Loại D,E,F,G,H
Loại E,H
Loại A1,B
Loại A2,C
Loại A1,B
Loại A2
Loại H1
Loại H2
Loại H1
Loại H2

10.000.000
5.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
20.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000
80.000.000
200.000.000
100.000.000

6.800.000

Đơn vị: VND
Điều kiện ưu đãi: Áp dụng với đối tượng KHCN mở TKTT số đẹp và trả phí theo mức quy định của
VietinBank. Không áp dụng đồng thời CTKM với các KH đã được miễn/giảm phí theo chính sách quy định
của VietinBank.

-

Khách hàng đáp ứng điều kiện nhận thưởng của Chương trình sẽ được chi nhánh mở tài khoản thực hiện chi
tiền lì xì vào tài khoản số đẹp của khách hàng.

7. Trách nhiệm thông báo
-

Chi tiết nội dung của thể lệ CTKM được VietinBank đăng tải công khai trên website: www.vietinbank.vn và
tại chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc.
8. Các quy định khác

-

Khách hàng trúng thưởng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sau khi nhận
thưởng, VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu hộ và nộp thay) 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.

-

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.

-

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.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn
quốc hoặc Contact Center: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.

