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Trụ sở chính, Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 39288869      Fax: (84.4) 39288867 

Swift: VPBKVNVX      Website: www.vpbank.com.vn           

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“KHAI XUÂN SỐ ĐẸP – RƯỚC LỘC IPHONE” 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TGĐ ngày … /… /2021 của Tổng giám đốc) 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Khai xuân số đẹp – rước lộc IPhone” 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng new CIF mở TKTT EKYC qua kênh VND năm 2022 

3. Điều kiện hưởng ưu đãi: 

- Khách hàng new CIF năm 2022 thông qua link/SDK của đối tác VND duy trì số dư bình quân theo 

tuần (từ thứ 2 đến Chủ nhật) trong tài khoản đạt 2.000.000 VND và có doanh số giao dịch nạp tiền 

chứng khoán trên VPBank NEO đạt tối thiểu trong tuần là 60.000.000 VND đến công ty VND cao thứ 

nhất trong tuần. 

- Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 (một) lần duy nhất trong suốt thời gian triển khai chương 

trình. Thời gian ưu đãi áp dụng với các tuần cụ thể như sau: 

 Tuần 1: từ ngày 07/03 đến ngày 13/03 

 Tuần 2: từ ngày 14/03 đến ngày 20/03 

 Tuần 3: từ ngày 21/03 đến ngày 27/03 

 Tuần 4: từ ngày 28/03 đến ngày 03/04 

 Tuần 5: từ ngày 04/04 đến ngày 10/04 

 Tuần 6: từ ngày 11/04 đến ngày 17/04 

 Tuần 7: từ ngày 18/04 đến ngày 24/04 

 Tuần 8: từ ngày 25/04 đến ngày 01/05 

 Tuần 9: từ ngày 02/05 đến ngày 08/05 

 Tuần 10: từ ngày 09/05 đến ngày 15/05 

- Trường hợp khách hàng có cùng doanh số giao dịch nạp tiền chứng khoán thì sẽ xét đến điều kiện số 

dư bình quân theo tuần của Khách hàng nào cao hơn. 

- Trường hợp khách hàng có cùng số dư bình quân theo tuần trong TKTT & giá trị giao dịch nạp tiền 

chứng khoán thì sẽ xét đến tiêu chí số lượng giao dịch của khách hàng trong tháng, khách hàng nào có 

số lượng giao dịch trong tháng nhiều hơn sẽ được nhận ưu đãi. 

4. Sản phẩm áp dụng: Tài khoản thanh toán EKYC/tài khoản eSodep hoặc gói VPBank Prime của 

VPBank ban hành từng thời kỳ. 

5. Thời gian khuyến mại: từ 07/03/2022 đến 15/05/2022  

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Voucher điện thoại IPhone 13 Pro Max 128 GB. 
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7. Giá trị quà tặng dành cho Khách hàng:  

Khác hàng thỏa mãn điều kiện hưởng ưu đãi được tặng evoucher tương ứng với giá trị 33.000.000 

VND (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn) 

8. Cơ cấu quà tặng:                                                                                               Đơn vị tính: VND 

Quà tặng 
Số lượng Combo Mã quà tặng tối 

đa cho chương trình khuyến mại 

Giá trị 01 

voucher 

Thành tiền (Ngân 

sách chương trình) 

Voucher điện 

thoại IPhone 

13 Pro Max 

128 GB 

05 33.000.000 165.000.000 

9. Quy định về quy trình, cách thức và thủ tục nhận quà: 

- Bước 1: Định kỳ vào thứ 4 hàng tuần, BICC hỗ trợ xuất dữ liệu khách hàng new CIF từ đối tác 

VND có số dư duy trì trong tuần (từ thứ 2 đến chủ nhât) đạt 2.000.000 VND kèm theo tổng số 

lượng và giá trị giao dịch nạp tiền chứng khoán trên VPBank NEO của mỗi KH new CIF đó. 

- Bước 2: PDC thực hiện xác nhận khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình và gửi thông 

báo cho Khách hàng qua SMS, email mà Khách hàng đã đăng ký. 

- Bước 3: Tổ chức trao thưởng cho Khách hàng lần lượt vào 20/04 hoặc 30/05. 

10. Quy định khác 

a) VPBank có quyền thay đổi các chính sách, quy định sản phẩm, điều kiện tham gia sản phẩm theo 

quy định của VPBank trong từng thời kỳ.. 

b) Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.  

c) Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện 

của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình. 

d) VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra theo quy định của 

pháp luật trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng không thực 

hiện được hoặc bị sai lệch. 

e) VPBank là người xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện 

chương trình khuyến mại. 

f) Việc khuyến mại sẽ được VPBank thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện 

theo đúng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành. 

g) Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 (một) lần duy nhất trong suốt thời gian triển khai 

Chương trình. 

h) Khách hàng được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác được VPBank triển 

khai trong cùng thời kỳ.  

i) VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng cho Khách hàng nếu Khách hàng không đáp ứng điều 
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kiện theo quy định của Chương Trình và/hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương trình.  

j) Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Chương Trình, VPBank có trách 

nhiệm phối hợp để giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

k) Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng từ chương 

trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

l) Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 

11. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình ưu đãi 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, khách hàng liên hệ: 

 Tại VPBank: các địa điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ 

khách hàng 24/7, Hotline – 1900545415 hoặc 024.39288880. 

 

 


