THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG
“Mừng sinh nhật vàng, nhận ngàn quà tặng”
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)
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. Thời gian áp dụng Chương trình:
Từ 00:00 giờ ngày 5/7/2021 đến 23:59 giờ ngày 11/7/2021
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi:
2.1.Sản phẩm thẻ
- Thẻ Ghi nợ Quốc tế (GNQT) Visa/MasterCard.
- Thẻ Tín dụng Quốc tế (TDQT) Visa/MasterCard/JCB (không áp dụng đối với thẻ Tín dụng doanh nghiệp, thẻ
đồng thương hiệu VietinBank - JCB - Vietnam Airlines, thẻ TDQT VietinBank Saigon Co.op Visa và thẻ
TDQT Master CashBack).
2.2.Dịch vụ VietinBank iPay
- Tiết kiệm online (kỳ hạn từ 6 tháng trở lên), tiết kiệm tích lũy online (kỳ hạn 12, 24, 36, 60 tháng) mở mới
hoặc tái đáo hạn trong thời gian triển khai Chương trình.
- Thanh toán hóa đơn.
- Đăng ký mới VietinBank iPay và kích hoạt iPay Mobile trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký iPay
thành công.
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi:
- Điểm Loyalty
- Quả cầu vàng may mắn trị giá 1,5 triệu đồng
4. Đối tượng khách hàng: Tất cả khách hàng cá nhân (KHCN) của VietinBank sử dụng sản phẩm tại mục 2.
5. Cơ cấu quà tặng:
- Nhân đôi điểm thưởng Loyalty cho khách hàng giao dịch trong ngày 8/7/2021
- Tặng Quả cầu vàng may mắn trị giá 1,5 triệu đồng cho 87 khách hàng
6. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mãi: Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại mục 2 trong thời
gian triển khai Chương trình được hưởng ưu đãi như sau:
6.1. Nhân đôi điểm thưởng Loyalty cho khách hàng giao dịch trong ngày 8/7/2021
- Thời gian giao dịch: Từ 00:00 giờ đến 23:59 giờ ngày 8/7/2021
- Thời gian tích điểm: Các giao dịch hợp lệ trong ngày 8/7/2021 sẽ được nhân đổi điểm thưởng vào hệ thống.
Tổng điểm sẽ được ghi nhận sau 2 lần hạch toán:

 Lần 1: Ngay sau khi giao dịch trong ngày 8/7/2021
 Lần 2: Trong ngày 12/7/2021
6.2. Quà tặng cho 87 khách hàng có tổng điểm tích lũy mới cao nhất trong thời gian triển khai Chương trình:
- Quà tặng:
 Quả cầu vàng may mắn trị giá 1,5 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam (VietinGold).
 Ý nghĩa: Quả cầu may mắn thường được bày trên bàn làm việc với ý nghĩa đem lại nhiều vận may và nhiều
thành công trên con đường sự nghiệp.
 Chất liệu: Quả cầu chứa dung dịch vàng lá 24K. Kích thước: Cao 10 cm, đường kính 8 cm.
- Số lượng: 87 quà tặng.
Lưu ý: Nội dung ưu đãi nhân đôi điểm thưởng (Mục 6.1) và tặng quà cho 87 khách hàng có điểm tích lũy mới
cao nhất trong thời gian triển khai (Mục 6.2) chỉ áp dụng cho các giao dịch được ghi nhận lên hệ thống từ
ngày 5/7 đến hết ngày 11/7.
7. Hướng dẫn đổi quà: Khách hàng thực hiện truy cập VietinBank iPay, mục Loyalty để đổi quà:
- Đổi tại Website VietinBank iPay: https://ebanking.vietinbank.vn/ipay - Mục Loyalty
- Đổi tại ứng dụng VietinBank iPay Mobile - Mục Loyalty
8. Điều khoản chung:
- VietinBank có quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ Chương trình và sẽ thông báo tới khách hàng về việc
thay đổi (nếu có) trên website. Để biết thông tin mới nhất về Chương trình, vui lòng truy cập website
https://ebanking.vietinbank.vn/ipay/Loyalty.
- Trường hợp tổng chi phí triển khai chương trình Loyalty vượt ngân sách đã được phê duyệt trong năm
VietinBank sẽ dừng triển khai Chương trình tích điểm/đổi quà.
- Các vật phẩm/quà tặng trong Chương trình do đối tác thứ 3 cung cấp vì vậy nếu có bất kỳ vướng mắc/khiếu
nại phát sinh trong quá trình vận chuyển/nhận hàng, Quý khách trực tiếp liên hệ đối tác để được xử lý theo
quy định của pháp luật.
- Với những khách hàng không đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng bị nghi ngờ gian lận và cố tình hoặc
kết cấu với bên thứ ba trục lợi từ Chương trình khuyến mãi nêu trên, VietinBank có toàn quyền từ chối trao
thưởng và được miễn trừ các trách nhiệm liên quan. Quyết định của VietinBank trong trường hợp này là
chung cuộc và có giá trị ràng buộc khách hàng.
- Khi tham gia Chương trình này, khách hàng vẫn được tham gia các chương trình khuyến mãi khác của
VietinBank.
- VietinBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian
diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng không thể thực hiện thanh toán hoặc khách
hàng không thể liên lạc được để thông báo.
Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank
trên toàn quốc hoặc theo số Tổng đài hỗ trợ khách hàng Contact Center: 1900 558 868; email:
contact@vietinbank.vn.

