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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Tài khoản Như ý – Phú Quý cả năm 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

- Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank, 

- Tài khoản thanh toán, 

- Dịch vụ ngân hàng điện tử VPBank Online. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/01/2021 – 14/03/2021 

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

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): 

Trúng thưởng mang tính may rủi. 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

- Sản phẩm Thẻ ghi nợ Quốc tế VPBank: Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân (chủ thẻ 

chính) kích hoạt thẻ ghi nợ Quốc tế VPBank (không bao gồm thẻ Timo) có đầu BIN được 

liệt kê ở bảng như sau: 

Thẻ ghi nợ quốc tế BIN 

Thẻ ghi nợ quốc tế MC2 
52039502 

52039503 

Thẻ ghi nợ quốc tế Lady  52039568 

Thẻ ghi nợ quốc tế Platinum  52137798 

Thẻ ghi nợ quốc tế Diamond Platinum  52137788 

Thẻ ghi nợ quốc tế VNA Platinum  52137766 

Thẻ ghi nợ quốc tế Cashback  52039506 

Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Platinum Travel  45411901 
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Thẻ ghi nợ quốc tế Prestige (Thẻ ghi nợ quốc tế Private Banking 

Platinum) 
52137779 

- Sản phẩm Tài khoản thanh toán (CASA): Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân mở mới 

tài khoản thanh toán hoặc sử dụng tài khoản thanh toán của VPBank có mức lãi suất áp dụng 

trên tài khoản thanh toán không vượt quá 0.1%, 

- Dịch vụ Ngân hàng điện tử VPBank Online (VPO): Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân 

sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử VPBank Online của VPBank. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 

(Tiền mặt chuyển khoản) 

Trị giá giải thưởng 

(VNĐ) 
Số giải/ kỳ 

Tổng số giải/ 

chương trình 

Giải ba Bao lì xì Phát Lộc 888,888 20 160 

Giải nhì Bao lì xì Phú quý 6,666,666 8 64 

Giải nhất Bao lì xì Thịnh Vượng 9,999,999 1 8 

Tổng cộng 29 232 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 20% 

8. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia 

Chương trình khuyến mại:     

- Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng tham gia và thỏa điều kiện một trong số 

các sản phẩm của VPBank sẽ được cung cấp mã dự thưởng trực tuyến (sau đây được gọi là 

mã dự thưởng) tại hệ thống VPBank theo từng kỳ quay thưởng: 

Điều kiện Số lượng mã 

Mở mới tài khoản thanh toán 
1 mã/ khách hàng 

Kích hoạt 01 thẻ ghi nợ quốc tế 
1 mã/ thẻ 

Có giao dịch chuyển tiền quốc tế trên VPO 
5 mã/ giao dịch 

Số dư bình quân(SDBQ) tăng 2 triệu so với tuần liền kề trước 2 mã/ mỗi 2 triệu số dư 



đó/ 01 khách hàng tăng 

Số dư bình quân(SDBQ) duy trì hoặc tăng ít hơn 2 triệu so với 

tuần liền kề trước đó/ 01 khách hàng 

1 mã/ khách hàng 

- Tổng số mã dự thưởng trong mỗi kỳ chỉ có giá trị dùng để quay thưởng trong kỳ đó. 

- Một Khách hàng có thể đồng thời tham gia sử dụng nhiều sản phẩm tại VPBank và thỏa 

mãn đầy đủ điều kiện nhận mã dự thưởng theo từng loại sản phẩm quy định; Theo đó, 

Khách hàng sẽ nhận được tổng số mã dự thưởng từ nhiều sản phẩm để tham gia quay số 

theo kỳ. 

- Mỗi Khách hàng được định nghĩa dựa trên số CIF được ghi nhận tại hệ thống VPBank. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Kể từ thời gian triển khai chương trình, dữ liệu Khách hàng tham gia chương trình được hệ 

thống VPBank ghi nhận theo từng kỳ. Kỳ ghi nhận dữ liệu khách hàng được định nghĩa từ 

Thứ 2 đến Chủ Nhật tuần quay thưởng. Kỳ ghi nhận dữ liệu khách hàng đầu tiên được xác 

định từ 18/01/2021 đến hết ngày 24/01/2021, các kỳ ghi nhận dữ liệu khách hàng tiếp theo 

sẽ nối liền kỳ đầu tiên. 

- Thứ 4 hàng tuần, Trung tâm phân tích dữ liệu VPBank (BICC) xuất danh sách các Khách 

hàng thỏa điều kiện đạt mã dự thưởng của kỳ liền trước đó. 

- Thứ 4 hàng tuần, Hệ thống VPBank sẽ tính tổng số lượng mã dự thưởng hợp lệ của KH 

thỏa điều kiện theo danh sách BICC xuất mỗi kỳ và hệ thống sẽ gửi email tự động đến 

Khách hàng vào để thông báo tổng số mã dự thưởng hợp lệ KH sở hữu tuần liền trước để 

quay số.  

- VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp Email Khách hàng cung cấp cho 

VPBank bị sai hoặc có thay đổi mà không cập nhật tại từng thời điểm. Khách hàng chủ 

động liên hệ Hotline VPBank 1900 54 54 15 để được biết thông tin mã dự thưởng hợp lệ 

mà Khách hàng được VPBank phát hành và tham gia quay thưởng ở từng kỳ. 

- Thứ 6 hàng tuần, VPBank thực hiện quay số may mắn bằng hệ thống tự động. 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Cấu trúc mã dự thưởng hợp lệ được VPBank quy định tại hệ thống quay số gồm 15 ký tự 

trong đó 7 ký tư bằng chữ in hoa không dấu và 8 ký tự bằng chữ số được hệ thống sinh ra 



theo cấu trúc như mẫu TETTKTT12345678 với 7 chữ cái in hoa được giữ nguyên thứ tự 

và 8 chữ số được sắp xếp ngẫu nhiên. 

- Mã số dự thưởng trúng thưởng là mã số hợp lệ trùng khớp với kết quả quay số trúng 

thưởng mỗi tuần. Tổng số mã dự thưởng hợp lệ được VPBank phát hành là không giới 

hạn. 

8.4 Thời gian, địa Điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định cụ thể như sau: 

Chương 

trình 
Thời gian quay số 

Thời gian ghi nhận giao dịch 

hợp lệ của Khách hàng 

Quay số 

theo 08 kỳ 

Kỳ 1 

(Thứ 6 ngày 29/01/2021) 
Từ 18/01/2021 – 24/01/2021 

Kỳ 2 

(Thứ 6 ngày 05/02/2021) Từ 25/01/2021 – 31/01/2021 

Kỳ 3 

(Thứ 6 ngày 12/02/2021) 
Từ 01/02/2021 – 07/02/2021 

Kỳ 4 (*) 

(Thứ 6 ngày 26/02/2021) 
Từ 08/02/2021 – 14/02/2021 

Kỳ 5 

(Thứ 6 ngày 26/02/2021) 
Từ 15/02/2021 – 21/02/2021 

Kỳ 6 

(Thứ 6 ngày 05/03/2021) 
Từ 22/02/2021 – 28/02/2021 

Kỳ 7 

(Thứ 6 ngày 12/03/2021) 
Từ 01/03/2021 – 07/03/2021 

Kỳ 8 

(Thứ 6 ngày 19/03/2021) 
Từ 08/03/2021 – 14/03/2021 

(*) Kỳ nghỉ tết âm  lịch 2021, thời gian quay sẽ được chuyển xuống ngày 26/02/2021 thực hiện cùng 

kỳ quay thưởng 5. 

  

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Tại tòa tháp VPBank 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà 

Nội. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số trực tuyến (online) bằng hệ thống tự động của 

VPBank định kỳ theo thời gian quy định tại thể lệ này. 



- Giải thưởng quay số mỗi kỳ sẽ được xác định theo thứ tự lần lượt sau: Giải Phát Lộc – 

Giải Phú Quý – Giải Thịnh Vượng. 

8.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hệ thống xác định Khách hàng trúng thưởng, 

VPBank sẽ gọi điện hoặc gửi email/SMS để thông báo trúng thưởng đồng thời xác nhận về 

số tài khoản VPBank nhận thưởng của Khách hàng. 

- Sau thời gian trên, nếu VPBank không liên lạc được với Khách hàng thì VPBank gửi cho 

Khách hàng thông báo trúng thưởng trong kỳ quay số đó bằng Email hoặc SMS với thông 

tin mà Khách hàng đã đăng ký với VPBank. 

8.6 Thời gian địa Điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

- Cách thức trao thưởng: Kể từ ngày Khách hàng quay số trúng thưởng, VPBank sẽ thực 

hiện trao thưởng bằng hình thực chuyển khoản tiền mặt trực tiếp vào tài khoản thanh toán 

của khách hàng tới hết ngày 28/04/2021. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 28/04/2021. 

- Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế 

thu nhập không thường xuyên:  

 Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Nếu được Khách hàng đồng ý, VPBank sẽ thu/khấu 

trừ thuế thu nhập không thường xuyên Khách hàng phải nộp trước khi chi trả giải 

thưởng. Khoản thuế thu nhập cá nhân này VPBank sẽ thay mặt khách hàng kê khai và 

nộp cho cơ quan thuế theo qui định. 

 Không áp dụng chương trình đồng thời với các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác 

dành cho tài khoản thanh toán.  

 Khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng chương trình nếu Khách hàng từ chối nhận giải 

thưởng hoặc VPBank không liên hệ được với Khách hàng bằng thông tin mà Khách 

hàng đã đăng ký với VPBank (SMS hoặc Email hoặc gọi điện) trong thời hạn trao 

thưởng của VPBank.  

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

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...): 



- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng liên hệ các địa điểm giao 

dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7, 

Hotline1900545415 (phí 1000 đ/phút) hoặc 024.39288880. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- VPBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mãi, 

công khai kết quả và danh sách Khách hàng được tặng quà trên ít nhất 01 phương tiện thông 

tin đại chúng, tại các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc và thông báo trực tiếp cho 

người được tặng quà. 

- VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với Khách hàng 

trúng thưởng theo các thông tin liên lạc khách hàng đã đăng ký với ngân hàng. 

11. Các quy định khác (nếu có): 

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách 

quan.  

- Khách hàng không được phép chuyển nhượng giải thưởng, tiền thưởng cho bất kỳ một bên 

thứ ba nào. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VPBank có trách nhiệm 

trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, VPBank có trách nhiệm trích nộp 

50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.  



 


