THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mãi (CTKM) này, khách hàng (KH) mặc định chấp nhận tất cả
các điều khoản và điều kiện của CTKM được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1. Tên CTKM: “Mua sắm trực tuyến cùng thẻ VietinBank NAPAS”.
2. Thời gian triển khai: Từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 6/12/2020.
3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
4. Đối tượng KH: Chủ thẻ Ghi nợ nội địa (GNNĐ) của VietinBank và các ngân hàng tại Việt Nam có đầu Bin
9704 tham gia Chương trình.
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến có kết nối trực tiếp qua Cổng
thanh toán NAPAS trên toàn quốc theo danh sách đính kèm.
6. Nội dung ưu đãi: Tặng tiền bằng hình thức chuyển khoản cho các chủ thẻ GNNĐ (căn cứ trên 1 số thẻ giao
dịch) có số lượng hoặc giá trị giao dịch nhiều nhất ghi nhận qua Cổng thanh toán NAPAS trong thời gian áp
dụng Chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Giá trị giải
Số lượng
(VND)
A
Giải số lượng giao dịch nhiều nhất
1
Giải Đặc biệt
25.000.000
1
2
Giải Nhất
5.000.000
5
3
Giải Nhì
3.000.000
10
4
Giải Na
1.000.000
20
5
Giải Khuyến khích
500.000
100
Tổng A
136
B
Giải giá trị giao dịch cao nhất
1
Giải Đặc biệt
25.000.000
1
2
Giải Nhất
5.000.000
5
3
Giải Nhì
3.000.000
10
4
Giải Ba
1.000.000
20
5
Giải Khuyến khích
500.000
100
Tổng B
136
Tổng A+ B (chưa bao gồm VAT)
272

TT

Hạng mục

Thành tiền
(VND)
25.000.000
25.000.000
30.000.000
20.000.000
50.000.000
150.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
20.000.000
50.000.000
150.000.000
300.000.000

Ghi chú: Giải thưởng bằng tiền chuyển khoản và chưa bao gồm VAT. NAPAS sẽ thay mặt KH đóng thuế thu
nhập cho KH theo quy định của pháp luật.
8. Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ:

-

KH có tổng số lượng giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận thành công qua
Cổng thanh toán NAPAS bằng 1 số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.

-

Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ GNNĐ chỉ được nhận 1 giải thưởng.

-

Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ xét thưởng

-

cho KH đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.

-

Trong danh sách giao dịch của KH xét thưởng khuyến mại, nếu có bất kỳ giao dịch nào VietinBank và
NAPAS nghi vấn lợi dụng Chương trình để trục lợi (dựa trên thông tin về thời gian và số tiền giao dịch và
đơn vị chấp nhận thanh toán), VietinBank phối hợp với NAPAS đề nghị KH xác minh thông tin để chứng
minh giao dịch đã thực hiện là hợp lệ. Nếu KH từ chối cung cấp tài liệu và thông tin nêu trên, VietinBank
và NAPAS có quyền loại các giao dịch này ra khỏi danh sách trúng thưởng.

9. Cách thức xác định KH trúng thưởng và trao thưởng:
8.1. Cách thức xác định trúng thưởng:
a) Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS tổng hợp danh sách KH đáp ứng
các điều kiện trúng thưởng của Chương trình. Danh sách KH bao gồm các thông tin: Số lượng và giá trị
giao dịch thành công thỏa mãn điều kiện chương trình, mã giao dịch, số thẻ (4 số đầu 6 số cuối), ngân hàng
phát hành, ngân hàng thanh toán, thời gian giao dịch, giá trị thanh toán.
b) VietinBank phối hợp với NAPAS trong việc xác minh thông tin KH trúng thưởng như sau:
i. Xác minh thông tin (họ tên, số điện thoại, email, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công
dân còn hiệu lực) và liên hệ với KH để thông báo trúng thưởng với các chủ thẻ đáp ứng đủ điều kiện của
Chương trình (dựa trên số liệu thống kê của NAPAS) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
Chương trình.
ii. Cung cấp cho NAPAS thông tin về người trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Chương trình
và có thể liên hệ để nhận giải thưởng.
8.2. Cách thức tổ chức:

-

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình, NAPAS sẽ gửi danh sách KH hợp lệ theo dữ
liệu ghi nhận trên hệ thống NAPAS cho VietinBank để xác minh thông tin trúng thưởng.

-

NAPAS thực hiện trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của KH theo công văn
xác nhận của VietinBank.

8.3. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho KH về các vấn đề liên quan đến CTKM:
Bà Nguyễn Thu Phương - Đại diện Công ty NAPAS; SĐT: 0904 184 808.
10.

Trách nhiệm thông báo:

NAPAS có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ CTKM, trị giá từng loại giải thưởng tại
website của NAPAS và thông báo đầy đủ danh sách KH trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin
đại chúng sau khi kết thúc Chương trình.
11.

Các quy định khác:

-

NAPAS chịu trách nhiệm trong việc xác định KH trúng thưởng.

-

Nếu được KH đồng ý, NAPAS có quyền sử dụng tên, hình ảnh và địa chỉ của KH trúng thưởng vào mục
đích truyền thông mà NAPAS không phải trả cho người này bất kỳ một khoản chi phí nào.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này. Công ty NAPAS có trách nhiệm trực tiếp
giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện
hành.

-

Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng NAPAS phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị
đã công bố của giải thưởng đó vào Ngân sách Nhà nước.
VietinBank

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NAPAS
STT

TÊN MERCHANT

LĨNH VỰC

LOẠI HÌNH DV

WEBSITE

1

Công ty TNHH Hàng không
Tre Việt

Hàng không

E-ticket

www.bambooairways.com

2

Tổng Công ty Hàng không Việt
Nam

Hàng không

E-ticket

www.vietnamairlines.com.vn

3

Công ty Cổ phần Hàng không
Vietjet

Hàng không

E-ticket

www.vietjetair.com

Công ty TNHH Hanse Yes24
Vina

Mua sắm trực
tuyến

Thời trang

www.yes24.vn

Công ty TNHH Công Nghệ
ITIM

Mua sắm trực
tuyến

Bán quảng cáo

www.coccoc.com

Công ty Cổ phần Công nghệ
Haravan

Mua sắm trực
tuyến

Thiết kế website

www.haravan.com

7

Tổng Công ty Đường sắt Việt
Nam

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé tàu hỏa

https://dsvn.vn/;
https://vetau.com.vn;
http://vetauonline.vn/ APP: vetau

8

Công ty TNHH Thành Bưởi

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé xe trực
tuyến

www.thanhbuoi.com.vn

9

Công ty Cổ phần sản xuất
thương mại dịch vụ JUNO

Mua sắm trực
tuyến

Bán hàng trực tuyến

www.juno.vn

10

Công ty TNHH Hoa sen Việt

Mua sắm trực
tuyến

Bán hàng mỹ phẩm
trực tuyến

www.thefaceshop.com.vn

11

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp
treo Bà Nà

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé vui chơi

www.sunworld.vn

12

Công ty TNHH Mặt trời Hạ
Long - Chi nhánh Công viên
Sunworld Hạ Long

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé vui chơi

www.sunworld.vn

13

Công ty Cổ phần Canifa

Mua sắm trực
tuyến

Bán hàng Online

www.canifa.com và
www.canifa.vn

14

Công ty Cổ phần Giáo dục
Topica English

Mua sắm trực
tuyến

Bán khóa học trực
tuyến

www.edumall.vn

15

Công ty TNHH Công nghệ
Funmobi Việt Nam

Mua sắm trực
tuyến

Bán đồ điện tử

www.buyoo.vn

16

Công ty TNHH MTV Ngôi sao
Cineplex BHD Việt Nam

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé xem phim
trực tuyến

www.bhdstar.vn

Công ty TNHH AA Beverage

Mua sắm trực
tuyến

Bán bia

www.vietnam.now.heineken.com

Công ty TNHH Chợ Tốt

Mua sắm trực
tuyến

Rao vặt online

www.chotot.com

4
5
6

17

18

19

Công ty Cổ phần Tập đoàn
VINEN

Mua sắm trực
tuyến

Mua sắm trực tuyến

www.vinenmart.com

20

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch
cáp treo Fansipan Sapa

Mua sắm trực
tuyến

Bán vé cáp treo

www.sunworld.vn

21

Công ty Cổ phần Thương mại
Dịch vụ & Du lịch Tam Vương

Mua sắm trực
tuyến

Phòng vé online

www.vietair.tv

22

Công ty TNHH Recess

Mua sắm trực
tuyến

Sàn thương mại
điện tử

www.lazada.vn

23

Công ty TNHH MTV
Ticketbox

Mua sắm trực
tuyến

Vé giải trí (ca nhạc,
kịch…)

www.ticketbox.vn

24

Công ty Cổ phần Dịch vụ và
Thương mại Điện tử Quốc tế
EBIS

Mua sắm trực
tuyến

Bán hàng trực tuyến

www.dealtoday.vn

25

Công ty Cổ phần Chuỗi thực
phẩm TH

Mua sắm trực
tuyến

Mua sắm trực tuyến

https://elife.thmilk.vn/ và App
THeLIFE

Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Vincomerce

Mua sắm trực
tuyến

Mua sắm trực tuyến

App VinID - ScanandGo

26

27

Công ty TNHH Xeca Việt Nam

Vận tải

Bán vé xe trực
tuyến

www.xeca.vn

28

Công ty Cổ phần Đầu tư CIS

Vận tải

Phí đỗ xe

www.iparking.vn

29

Xí nghiệp xe buýt Yên Viên Chi nhánh Tổng Công ty vận tải
Hà Nội

Vận tải

Bán vé xe buýt 2
tầng

www.hopon-hopoff.vn

30

Công ty TNHH Du lịch và Dịch
vụ hàng không Hoàng gia

Du lịch

Đặt phòng khách
sạn

www.gotadi.com

31

Công ty Cổ phần Phát triển
Công nghệ Thương mại và Du
lịch

Du lịch

Đặt tour du
lịch/phòng khách
sạn

www.tripi.vn

32

Công ty TNHH Vé máy bay
trực tuyến ABAY

Du lịch

Bán vé máy bay

www.abay.vn

33

Công ty TNHH Du lịch Trần
Việt

Du lịch

Đặt tour du
lịch/phòng khách
sạn

www.transviet.com.vn

34

Công ty Cổ phần Du lịch
Xtravel

Du lịch

Dịch vụ du lịch

www.xtravel.vn

35

Bảo hiểm ChuBB Việt Nam

Bảo hiểm

Bảo hiểm trực tuyến

www.acelife.com.vn

36

Tổng Công ty Cổ phần Bảo
hiểm Bưu điện

Bảo hiểm

Bảo hiểm trực tuyến

www.epti.vn

37

Công ty Cổ phần Bảo hiểm
Petrolimex

Bảo hiểm

Bảo hiểm trực tuyến

www.pjico.com.vn

38

Công ty Cổ phần Bảo hiểm
Viễn Đông

Bảo hiểm

Bảo hiểm trực tuyến

www.lianvass.com

39

Công ty Cổ phần Bảo hiểm
Quân Đội (MIC)

40

Bảo hiểm

Bảo hiểm trực tuyến

www.baohiem247.vn

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

Nội dung số

xem phim online

www.danet.vn/go

41

Công ty Cổ phần Viễn thông Di
động VIETNAMMOBILE

Nội dung số

Nạp tiền điện thoại

www.vietnammobile.com.vn

42

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Nội dung số

Tên miền/hosting

www.pavietnam.vn

43

Công ty Cổ phần Nghe nhìn
Toàn cầu

Nội dung số

Gia hạn thuê bao
truyền hình

www.anvien.vn

44

Công ty TNHH Hãy Trực
Tuyến

Nội dung số

Học tiếng Anh
online

www.tienganh123.com

45

Công ty Cổ phần giải pháp
CEB

Nội dung số

Học trực tuyến

www.ceb.vn

46

Công ty Cổ phần Giang Nam
Logistics

Nội dung số

Thanh toán phí bến
bãi tại Cảng

www.eport.saigonnewport.com.vn

47

Báo Tuổi Trẻ

Nội dung số

Đăng tin, rao vặt

www.raovat.tuoitre.vn

48

Công ty Cổ phần VinID Pay

Sàn TMĐT

Sàn thương mại
điện tử

App VinID

49

Quỹ hiểu về trái tim

Từ thiện

Chuyển tiền từ thiện

www.hieuvetraitim.org

50

Công ty Cổ phần Edoctor

Y tế

Bán các gói chăm
sóc sức khỏe

www.edoctor.io

