Thể lệ Chương trình
1. Tên Chương trình khuyến mãi: VietinBank tuổi 34 - Quà chất lừ
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi:
- Gói tài khoản thanh toán của VietinBank (Smart, Premium Account).
- Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau (TLS, VND) kỳ hạn từ 1 tháng trở lên (quầy,
iPay).
- Sản phẩm Thẻ: Thẻ Tín dụng Quốc tế (TDQT) cá nhân do VietinBank phát hành
(Visa, Mastercard, JCB).
3. Thời gian khuyến mãi: Theo từng ưu đãi.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mãi: Tặng tiền, tặng điểm thưởng Loyalty, voucher.
6. Khách hàng của Chương trình khuyến mãi (đối tượng hưởng khuyến mãi):
Khách hàng cá nhân có sử dụng sản phẩm, dịch vụ bán lẻ của VietinBank (quy định tại
mục 2) thỏa mãn điều kiện của Chương trình.
7. Nội dung khuyến mãi (Khách hàng được tham gia đồng thời các nội dung ưu đãi
của chương trình hoặc và các chương trình ưu đãi khác nếu thỏa mãn điều kiện của
từng ưu đãi/từng chương trình).
7.1 Tặng tiền cho khách hàng cá nhân ngay khi thực hiện giao dịch trong tuần lễ
sinh nhật VietinBank.
7.1.1 Kênh giao dịch tại quầy
- Nội dung ưu đãi: Tặng 100.000 đồng cho 3.400 khách hàng cá nhân mỗi ngày
(triển khai 10 ngày) phát sinh giao dịch sớm nhất: (i) Gửi mới tiền tiết kiệm tối thiểu
từ 340 triệu đồng (VND, TLS) kỳ hạn từ 1 tháng trở lên (không áp dụng với khoản
gửi tái đáo hạn tự động) hoặc (ii) Khách hàng mới (newcif - chưa từng có số nhận
diện trên hệ thống của VietinBank tại thời điểm tham gia Chương trình) đăng ký mở
gói tài khoản thanh toán VietinBank và nộp ngay tối thiểu 340.000 đồng vào tài
khoản.
- Điều kiện áp dụng:

+ Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/7/2022 đến hết ngày 21/7/2022 (không tính ngày
thứ 7 và Chủ nhật) hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước.
+ Mỗi chi nhánh/phòng giao dịch (dưới đây gọi tắt là chi nhánh) VietinBank sẽ có
ngân sách quà tặng mỗi ngày khác nhau nên tùy vào ngân sách giới hạn của từng
chi nhánh, chi nhánh sẽ ưu tiên tặng quà cho khách hàng có phát sinh giao dịch sớm
nhất thỏa mãn điều kiện của Chương trình. Ngân sách quà tặng không sử dụng hết
trong ngày hôm trước sẽ chuyển sang ngày tiếp theo.
+ Mỗi khách hàng tính theo số nhận diện trên hệ thống của VietinBank (CIF) chỉ
nhận tối đa 1 quà tặng/điểm giao dịch/ngày trong ưu đãi này.
+ Khách hàng duy trì toàn bộ số dư tiền gửi tiết kiệm gửi ban đầu hoặc số dư tiền
gửi tối thiểu gói tài khoản thanh toán (chi nhánh VietinBank sẽ phong tỏa số dư tiền
gửi 340.000 đồng) tối thiểu 30 ngày trên hệ thống kể từ ngày gửi. Trường hợp khách
hàng duy trì số dư tiền gửi dưới 30 ngày, chi nhánh VietinBank sẽ thu hồi phần tiền
mặt đã tặng. Trường hợp khách hàng đã duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 30 ngày trên
hệ thống, tùy thuộc từng chi nhánh VietinBank sẽ quyết định việc thu hồi phần tiền
đã tặng.
+ Khách hàng gửi tiết kiệm của chương trình được tham gia đồng thời cơ chế chủ
động lãi suất nhưng không được phép tham gia các chương trình khuyến mãi tiền
gửi khác đang triển khai (nếu có) của VietinBank, đồng thời, đảm bảo lãi suất thực
của khách hàng (bao gồm giá trị tiền thưởng quy đổi lãi trả sau và lãi suất áp
dụng cho khách hàng không vượt quá trần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(NHNN) tại từng thời kì (hiện là 4,0 %/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng).
- Ngân sách: 3,4 tỷ đồng.
7.1.2 Kênh iPay
- Nội dung ưu đãi: Tặng 100.000 đồng cho 340 khách hàng cá nhân mỗi ngày
(triền khai 10 ngày) phát sinh giao dịch gửi mới tiền tiết kiệm sớm nhất (không áp
dụng khoản tiền gửi tái đáo hạn tự động) tối thiểu từ 340 triệu đồng (VND, TLS) kỳ
hạn từ 1 tháng trở lên trên kênh iPay.

- Điều kiện áp dụng:
+ Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/7/2022 đến hết ngày 21/7/2022 (không tính ngày
thứ 7 và Chủ nhật) hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước.
+ Ngân sách quà tặng có giới hạn theo ngày nên quà tặng sẽ ưu tiên cho khách hàng
có phát sinh giao dịch sớm nhất thỏa mãn điều kiện của Chương trình. Ngân sách
quà tặng không sử dụng hết trong ngày hôm trước sẽ chuyển sang ngày tiếp theo.
+ Mỗi khách hàng tính theo số nhận diện trên hệ thống của VietinBank (CIF) chỉ
nhận tối đa 1 quà tặng trong ưu đãi này.
+ Khách hàng gửi tiết kiệm của chương trình được tham gia đồng thời cơ chế cộng
lãi suất nhưng không được phép tham gia các chương trình khuyến mãi tiền gửi
khác đang triển khai (nếu có) của VietinBank, đồng thời, đảm bảo lãi suất thực của
khách hàng (bao gồm giá trị tiền thưởng quy đổi lãi trả sau và lãi suất áp dụng
cho khách hàng không vượt quá trần của NHNN tại từng thời kì (hiện là
4,0%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng).
+ Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc ưu đãi, VietinBank sẽ thực hiện chi thưởng vào
tài khoản thanh toán hoạt động (active) của khách hàng. Tại thời điểm chi thưởng,
khách hàng không có bất kỳ tài khoản thanh toán ở trạng thái hoạt động hoặc tài
khoản tiết kiệm của khách hàng tất toán trước hạn, VietinBank sẽ xét thưởng cho
khách hàng đủ điều kiện sớm nhất tiếp theo.
+ Ngân sách ưu đãi: 340 triệu đồng.
7.2 Ưu đãi điểm thưởng Loyalty
7.2.1 Nhân 3 lần điểm thưởng Loyalty
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/07/2022 đến hết ngày 14/7/2022.
- Gửi tiết kiệm trên iPay: Mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm mới/tái đáo hạn (VND,
TLS) kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trên kênh iPay (khách hàng sẽ được nhân 3 lần điểm
thưởng Loyalty so với chính sách Loyalty dài hạn (tương đương 30 điểm Loyalty).
Ngân sách tích điểm: 410.886.000 đồng.

- Thanh toán thẻ TDQT (không áp dụng thẻ JCB VNA, Cashback, Visa Saigon
Coop, Sendo, Coporate): Mỗi 20.000 đồng thanh toán (không gồm giao dịch rút
tiền, thu phí chủ động từ ngân hàng, đảo, hủy) qua thẻ TDQT khách hàng sẽ được
nhân 3 lần điểm thưởng Loyalty (*) so với chính sách Loyalty dài hạn. Ngân sách
tích điểm: 339.140.489 đồng. Cụ thể:
Số điểm Loyalty
Chi tiêu trong nước

Chi tiêu nước ngoài

Thẻ chuẩn/Vàng

3

6

Thẻ Platinum

6

12

Thẻ Platinum khách hàng ưu

12

24

Hạng thẻ

tiên + Visa Signature
- Thời gian tích điểm: Các giao dịch hợp lệ từ 00:00 giờ ngày 8/7/2022 đến 23:59 giờ
ngày 14/7/2022 sẽ được nhân 3 lần điểm thưởng vào hệ thống. Tổng điểm sẽ được
ghi nhận sau 2 lần hạch toán: Lần 1 - Ngay sau khi giao dịch trong các ngày từ
8/7/2022 đến 14/7/2022; Lần 2 - Trong ngày 21/7/2022 (đối với các giao dịch hợp
lệ từ ngày 8/7/2022 đến hết ngày 14/7/2022 nhưng được ghi nhận vào hệ thống
VietinBank Loyalty đến hết 23:59 ngày 18/7/2022).
- Điểm thưởng Loyalty được sử dụng để đổi quà tặng tại website
https://ipay.vietinbank.vn/loyalty hoặc VietinBank iPay Moblie App.
7.2.2 Ưu đãi giờ vàng đổi điểm Loyalty
- Thời gian áp dụng: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 8/7/2022.
- Nội dung: Khách hàng có thể đổi 87 điểm thưởng Loyalty (tương đương 870 đồng)
sang

các

quà

tặng

có

giá

trị

đến

1,5

triệu

đồng

tại

website

https://ipay.vietinbank.vn/loyalty hoặc VietinBank iPay Moblie App, cụ thể:

Lĩnh vực

Tên quà tặng

Số lượng quà

Đơn giá

Thành tiền

tặng

(đồng)

(đồng)

150

1.000.000

150.000.000

50

1.500.000

75.000.000

400

50.000

20.000.000

400

25.000

10.000.000

50

100.000

5.000.000

50

100.000

5.000.000

50

100.000

5.000.000

Voucher mua
hàng tại cửa hàng
thời trang
CHÂTS trị giá
Thời

1.000.000 đồng

trang

Voucher mua
hàng tại cửa hàng
thời trang
CHÂTS trị giá
1.500.000 đồng
Voucher Grab trị

Di chuyển

giá 50.000 đồng
Voucher Grab trị
giá 25.000 đồng
Voucher mua sắm
tại Circle K trị giá
100.000 đồng

Tiêu dùng Voucher mua sắm
tại Family Mart
trị giá 100.000
đồng
Voucher vé xem
Giải trí

phim CGV trị giá
100.000 đồng

Tổng
8. Các quy định khác

1.150

270.000.000

- Khách hàng được tham gia Chương trình khuyến mãi này và các chương trình
khuyến mãi khác mà VietinBank đang đồng thời thực hiện nếu thỏa mãn điều kiện
của từng chương trình.
- Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank
tại: www.vietinbank.vn và tại địa điểm khuyến mãi VietinBank có thể thay đổi nội
dung, điều chỉnh điều kiện và điều khoản của Chương trình cho phù hợp với điều
kiện triển khai thực tế và sẽ thông báo về những thay đổi và điều chỉnh đó.
- 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 chương trình khuyến mãi 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 được khách hàng đồng ý, VietinBank sẽ sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên quan
đến khách hàng nhận thưởng trong các chương trình quảng cáo, trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
VietinBank

