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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng mới 

gửi tiết kiệm tại VPBank (sau đây gọi tắt là CTKM) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ hàng tháng/Tiền gửi lĩnh lãi 

định kỳ hàng tháng  

3. Loại tiền gửi áp dụng: VNĐ 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/04/2020 – 30/06/2020 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank.  

6. Đối tượng khách hàng và điều kiện tối thiểu:  

 Khách hàng gửi TD lần đầu tiên tại VPBank (bao gồm Khách hàng new cif và Khách 

hàng hiện hữu chưa từng gửi TD) 

 Kênh gửi: Tại quầy và online 

 Khách hàng gửi sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ hàng tháng hoặc Tiền gửi lĩnh 

lãi định kỳ hàng tháng  

 Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, số tiền từ 50 triệu vnđ trở lên. 

7. Nội dung Chương trình  

- Trong thời gian triển khai chương trình, tất cả Khách hàng thuộc đối tượng tại mục 6 

nêu trên thỏa mãn một trong các điều kiện sau sẽ được cộng thêm mức lãi suất tương 

ứng so với Biểu lãi suất niêm yết. Nếu Khách hàng thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện, 

Khách hàng sẽ được cộng dồn tổng mức lãi suất tương ứng, đảm bảo không vượt quá 

0.6%/năm/Khách hàng. 

Điều kiện Mức cộng lãi suất 

Số tiền gửi từ 300 triệu vnđ trở lên 
0.1%/năm 

Khách hàng gửi kỳ hạn 12 tháng 
0.2%/năm 

Khách hàng mở IDC (*) 
0.1%/năm 

Gửi qua kênh online (VPO/CDM/ATM) 
0.2%/năm 

Tổng ưu đãi 
0.6%/năm 

 

 

Hội 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 

http://www.vpbank.com.vn/
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(*) Điều kiện mở IDC: 

+ Với Khách hàng new CIF: Khách hàng đã đăng ký mở thẻ IDC tính đến trước thời 

điểm gửi tiền  

+ Với Khách hàng hiện hữu: Tại thời điểm mở tiết kiệm Khách hàng đã có thẻ IDC hoặc 

Khách hàng đã đăng ký mở mới thẻ IDC tính đến trước thời điểm gửi tiền 

Lưu ý:  

 Mức lãi suất cộng thêm áp dụng cho tất cả các sổ mà Khách hàng gửi trong thời gian 

diễn ra khuyến mại. 

 Khách hàng hưởng ưu đãi từ chính sách này sẽ không được đồng thời hưởng ưu đãi 

từ các chương trình lãi suất khác. 

 Trong mọi trường hợp tổng lãi suất khách hàng nhận được không vượt quá trần lãi 

suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

- Vận hành: 

 Trường hợp Khách hàng gửi tại quầy:  

 Khi có các khách hàng thỏa điều kiện được cộng lãi suất theo quy định này, 

ĐVKD đẩy yêu cầu phê duyệt giá lên phần mềm phê duyệt giá với nội dung: 

“Lĩnh lãi định kỳ, các điều kiện ứng với mức lãi suất ưu đãi”. 

 Chính sách này không áp dụng tự động, chỉ áp dụng với những khách hàng có 

đầy đủ thông tin và có thực hiện xin mã phê duyệt trên hệ thống. 

 Khi mở sổ cho KH, ĐVKD bắt buộc phải nhập mã “LD-1076” ở trường chương 

trình sản phẩm để đánh dấu các sổ tham gia chương trình và tính ưu đãi cho KH.  

 Trường hợp Khách hàng gửi online: Phòng Huy động vốn sẽ thực hiện cập nhật lãi 

suất backdate vào Thứ 6 của tuần làm việc kế tiếp. Khách hàng vẫn được tính mức 

lãi suất ưu đãi kể từ ngày gửi. Sau khi cập nhật hệ thống sẽ gửi SMS cho Khách 

hàng để thông báo. 

8. Các quy định khác: 

- Khách hàng đã tham gia chương trình này vẫn được tham gia chương trình “Tiết kiệm 

thịnh vượng mùa vàng” 

- VPBank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản của 

Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của VPBank mà không 

cần thông báo trước. 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định 

và Quy chế hiện hành của VPBank. 
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- 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 và các nội dung thay 

đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có). 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư 

liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


