THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG

“Tháng 10 yêu thương - Đổi thưởng nhận quà”
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NỮ)
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 9:00 đến 21:00 giờ ngày 20/10/2021.
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi: Voucher tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) của khách hàng.
3. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân nữ sử dụng VietinBank iPay đang có điểm tích lũy Loyalty còn
thời hạn sử dụng trên hệ thống.
4. Cơ cấu quà tặng: Tặng voucher ưu đãi khi khách hàng đổi điểm Loyalty trên hệ thống Loyalty của
VietinBank trong thời gian từ 9:00 đến 21:00 giờ ngày 20/10/2021.
Stt

Voucher áp dụng

Giá trị voucher
(VND)

Điểm áp dụng nếu
không triển khai
ưu đãi

Điểm áp dụng
trong giờ Vàng

1

Voucher tiền vào TKTT

10.000

1.000

20

2

Voucher tiền vào TKTT

20.000

2.000

20

3

Voucher tiền vào TKTT

30.000

3.000

20

4

Voucher tiền vào TKTT

50.000

5.000

20

*Lưu ý: Số lượng voucher có giới hạn và mỗi khách hàng chỉ được 1 voucher quà tặng trong Chương trình ưu
đãi tại danh mục “HOT VOUCHER 20/10” trên VietinBank iPay Website/Loyalty, VietinBank iPay
Mobile/Điểm thưởng.
5. Hướng dẫn đổi quà: Khách hàng thực hiện truy cập VietinBank iPay, mục Loyalty để đổi quà:
- Đổi tại Website VietinBank iPay: https://ipay.vietinbank.vn/ - Mục Loyalty - Danh mục - HOT
VOUCHER 20/10.
- Đổi tại VietinBank iPay Mobile - Mục Điểm thưởng - HOT VOUCHER 20/10.
*Lưu ý: Chỉ khách hàng là nữ mới có thể truy cập Danh mục “HOT VOUCHER 20/10” để tham gia Chương
trình ưu đãi đổi quà trong ngày 20/10.
6. 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://ipay.vietinbank.vn/.
- 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.
- 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.

