Thể lệ chương trình
TIẾT KIỆM ONLINE – SĂN SỐ LỘC MAY

1. Tên Chương trình khuyến mại: Tiết kiệm Online – Săn số lộc may (sau đây gọi tắt là
CTKM)
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên
VPBank Online (mobile app/ web) / CDM/ATM (ngoại trừ tiền gửi có kỳ hạn gửi góp Easy
Saving & tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi trước)
3. Loại tiền gửi áp dụng: VNĐ
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/11/2019 – hết 12/1/2020 hoặc cho đến khi hết ngân sách
CTKM tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank.
6. Hình thức khuyến mại: Tặng thưởng tiền mặt vào tài khoản thanh toán tại VPBank của
Khách hàng và con số may mắn khi thoả mãn điều kiện của Chương trình.
7. Nội dung Chương trình
7.1. Quà tặng ngay
-

Điều kiện áp dụng: Khách hàng lần đầu tiên gửi tiết kiệm trực tuyến trong năm 2019 với
số tiền từ 30 triệu trở lên, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và phong tỏa sổ tiết kiệm trong vòng
03 tháng đầu tiên kể từ ngày gửi.

-

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/11/2019 – hết 31/12/2019

-

Hình thức quà tặng: Tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng
(mặc định là tài khoản thanh toán trích tiền gửi tiết kiệm)

-

Tất cả Khách hàng thỏa mãn điều kiện trên trong khoảng thời gian diễn ra chương trình
được hưởng mức khuyến mại tương ứng như sau:
Mức tiền
Từ 30 triệu đến dưới 100 triệu

Mức khuyến mại
100,000

-

Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu

300,000

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

500,000

Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ

1,000,000

Từ 2 tỷ trở lên

2,000,000

Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại VPBank
(mặc định là tài khoản thanh toán trích tiền gửi tiết kiệm) sau 10 ngày làm việc kể từ
ngày Khách hàng gửi tiền nếu thỏa mãn điều kiện của chương trình.

-

Ngân sách: 400.000.000 VNĐ (Bốn trăm triệu đồng chẵn). Giải thưởng quà tặng ngay
cho Khách hàng có thể kết thúc trước khi hết chương trình nếu ngân sách hết.

-

Trong 1 ngày Khách hàng gửi nhiều hơn 1 tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến tiền
thưởng sẽ được tính tổng trên số tiền gửi tiết kiệm có từ kỳ hạn 6 tháng trở lên để trao
thưởng.

-

Khách hàng không được phép tất toán trước hạn trong thời gian quy định của chương
trình. Nếu Khách hàng tất toán trước hạn, Khách hàng phải hoàn trả đúng giá trị giải
thưởng Khách hàng được nhận

7.2. Săn số lộc may
7.2.1.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng gửi mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trong

khoảng thời gian diễn ra chương trình với số tiền từ 1 triệu trở lên, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên
7.2.2.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/11/2019 – hết 12/01/2020

7.2.3.

Cơ cấu giải thưởng lộc may mỗi tuần:

Hạng mục

Số giải / tuần

Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Tổng giá trị

(gồm 3 chữ

(gồm 3 chữ

(gồm 3 chữ

(gồm 3 chữ

giải thưởng

số cuối của

số cuối của

số cuối của

số cuối của

(VNĐ)

sổ tiết kiệm)

sổ tiết kiệm) sổ tiết kiệm)

sổ tiết kiệm)

1

5

50

400

Giá trị / giải tuần 1

10,000,000

1,000,000

200,000

50,000

45,000,000

Giá trị / giải tuần 2

15,000,000

1,000,000

200,000

50,000

50,000,000

Giá trị / giải tuần 3

20,000,000

1,000,000

200,000

50,000

55,000,000

Giá trị / giải tuần 4

30,000,000

1,000,000

200,000

50,000

65,000,000

Giá trị / giải tuần 5

20,000,000

1,000,000

200,000

50,000

55,000,000

Giá trị / giải tuần 6

25,000,000

1,000,000

200,000

50,000

60,000,000

Giá trị / giải tuần 7

25,000,000

1,000,000

200,000

50,000

60,000,000

Giá trị / giải tuần 8

50,000,000

1,000,000

200,000

50,000

85,000,000

Giá trị / giải tuần 9

25,000,000

1,000,000

200,000

50,000

60,000,000

Giá trị / giải tuần 10

25,000,000

1,000,000

200,000

50,000

60,000,000

245,000,000

50,000,000

100,000,000

200,000,000

595,000,000

Tổng (VNĐ)

7.2.4.

Cách thức tham dự chi tiết:

o Bước 1: Mở mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
Khách hàng mở mới tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trong khoảng thời gian diễn ra
chương trình với số tiền từ 1 triệu trở lên, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Hệ thống internet
banking tự động tạo ra số tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng. Mỗi tài khoản
tiền gửi có kỳ hạn có số tài khoản riêng và là duy nhất, không trùng lặp trong toàn bộ
hệ thống.
o Bước 2: So số tài khoản tiền gửi với bộ số lộc may đã được công bố vào thứ 2 hàng
tuần
Vào thứ 2 hàng tuần (trước 12 giờ trưa), VPBank sẽ công bố bộ số lộc may của tuần
đó trên website vpbankonline.vpbank.com.vn/san-so-loc-may. Các tài khoản tiền gửi
có kỳ hạn hiện hữu (chưa bị tất toán) mở mới từ 0 giờ thứ Hai cho tới hết 24 giờ Chủ
nhật tuần đó nếu có 3 chữ số cuối trùng với một trong các kết quả của bộ số lộc may
trong tuần thì sẽ có cơ hội nhận giải thưởng tương ứng.
o Bước 3: Kiểm tra danh sách trúng thưởng vào thứ 5 tuần kế tiếp
Vào thứ 5 hàng tuần, VPBank sẽ công bố danh sách các khách hàng trúng thưởng của
bộ số lộc may tuần trước đó trên website vpbankonline.vpbank.com.vn/san-so-locmay.
VPBank tiến hành trả thưởng vào tài khoản thanh toán của khách hàng trong vòng 10
ngày làm việc kể từ ngày danh sách trúng thưởng được công bố. Các tài khoản tiền
gửi đã trúng thưởng sẽ bị phong tỏa không cho phép tất toán trước hạn theo thời gian

như sau: tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến dưới 03 tháng sẽ bị phong tỏa hết kỳ
hạn, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến từ 3 tháng trở lên sẽ bị phong tỏa 03
tháng kể từ ngày gửi thành công trên hệ thống.

7.2.5.

Cách thức xác định danh sách trúng giải:
Các điều kiện cần để xác định khách hàng trúng giải “Săn số lộc may” mỗi tuần:

o Điều kiện 1: Tài khoản tiền gửi có số dư tối thiểu 1 triệu, kỳ hạn 1 tháng trở lên, có
thời gian mở mới từ 0 giờ thứ Hai cho tới hết 24 giờ Chủ nhật tuần đó.
o Điều kiện 2: Số tài khoản tiền gửi có 3 chữ số cuối trùng với một trong các kết quả
của bộ số lộc may tuần đó.


Tài khoản tiền gửi có 3 chữ số cuối trùng với số lộc may giải đặc biệt: khách
hàng vào danh sách triển vọng nhận giải đặc biệt



Tài khoản tiền gửi có 3 chữ số cuối trùng với một trong 5 số lộc may giải
nhất: khách hàng vào danh sách triển vọng nhận giải nhất



Tài khoản tiền gửi có 3 chữ số cuối trùng với một trong 10 số lộc may giải
nhì: khách hàng vào danh sách triển vọng nhận giải nhì



Tài khoản tiền gửi có 3 chữ số cuối trùng với một trong 40 số lộc may giải ba:
khách hàng vào danh sách triển vọng nhận giải ba

Lưu ý: Trong trường hợp số khách hàng thuộc danh sách triển vọng nhận giải vượt
quá số giải tối đa của loại giải đó trong tuần, các tài khoản có số dư lớn hơn được ưu
tiên nhận giải. Nếu số dư bằng nhau, tài khoản tiền gửi nào mở trước sẽ được ưu tiên
nhận giải.
o Điều kiện 3: Tài khoản tiền gửi hiện hữu, chưa tất toán trước hạn tại thời điểm
VPBank công bố danh sách trúng giải.
o Điều kiện 4: Mỗi khách hàng chỉ nhận một giải mỗi tuần (tối đa 10 lần trong toàn bộ
chương trình) và chỉ nhận một giải đặc biệt trong toàn bộ chương trình. Nếu trong
một tuần, một khách hàng trúng nhiều hơn một giải thì sẽ được nhận giải thưởng có
giá trị lớn hơn. Đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến gửi dưới 6 tháng được
hưởng mức lãi suất 5.5% sẽ không được tham gia vào CTKM này.

7.2.6.
Tuần

Lịch trình triển khai và tham dự khuyến mại (dự kiến)
Ngày công bố bộ Áp dụng cho các Thời gian công bố Thời
số lộc may

gian

trả

tài khoản tiền gửi danh sách trúng thưởng
có kỳ hạn mở mới giải
trong khoảng thời
gian

Tuần 1

4/11/2019

Từ 4/11/2019 – 14/11/2019

28/11/2019

10/11/2019
Tuần 2

11/11/2019

Từ 11/11/2019 – 21/11/2019

5/12/2019

17/11/2019
Tuần 3

18/11/2019

Từ 18/11/2019 – 28/12/2019

12/12/2019

24/11/2019
Tuần 4

25/11/2019

Từ 25/11/2019 – 5/12/2019

19/12/2019

1/12/2019
Tuần 5

2/12/2019

Từ 2/12/2019 – 12/12/2019

26/12/2019

8/12/2019
Tuần 6

9/12/2019

Từ 9/12/2019 – 19/12/2019

2/1/2020

15/12/2019
Tuần 7

16/12/2019

Từ 16/12/2019 – 26/1/2019

9/1/2020

22/12/2019
Tuần 8

23/12/2019

Từ 23/12/2019 –
29/12/2019

3/1/2020

16/1/2020

Tuần 9

30/12/2019

Từ 30/12/2019 –
5/1/2020

9/1/2020

23/1/2020

Tuần 10

6/1/2020

Từ 6/1/2020 –
12/1/2020

16/1/2020

14/2/2020

8. Các quy định khác:
o Khách hàng đã tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình
khuyến mãi khác
o Khách hàng vẫn được hưởng chính sách cộng lãi suất và tích lũy điểm Loyalty theo
quy định hiện hành

o Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, tổng mức lãi suất quy đổi mà Khách hàng được
nhận không được vượt quá 5.5%/năm
o Đối với các Khách hàng tất toán trước hạn không đủ điều kiện nhận thưởng trong
chương trình hoặc vi phạm quy định lãi suất trần của NHNN, VPBank được phép truy
thu số tiền thưởng mà Khách hàng đã nhận trong chương trình này
o Giải đặc biệt của chương trình không áp dụng cho nhân viên VPBank
o Khách hàng phải đọc và nắm rõ nội dung của Chương trình này trước khi tham gia
chương trình
o Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh hoặc liên quan đến
việc tham gia Chương trình này
o 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
o 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
o Khách hàng không có quyền chuyển nhượng tiền thưởng hoặc số may mắn cho bất kỳ
bên thứ ba nào
o Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và
khách quan
o 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)
o 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

