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Hà Nội, ngày……tháng……năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Thể lệ chương trình khuyến mãi
“ỨNG TIỀN SIÊU TỐC- HOÀN TIỀN SIÊU SỐC”
–––––––
TỔNG GIÁM ĐỐC
-

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

-

Căn cứ Quy chế Điều hành của Tổng Giám đốc, ban hành kèm theo Quyết định số 327/2005/QĐHĐQT ngày 30/08/2005 của Hội đồng Quản trị;

-

Theo đề nghị của Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Chương trình khuyến mại “Ứng tiền siêu tốcHoàn tiền siêu sốc”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/10/2022

Điều 2.

Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trung tâm, các Trưởng Phòng Hội sở chính,
Giám đốc Vùng, Giám đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các đơn vị, cá nhân liên quan
có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
TUQ TGĐ. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG
- HĐQT; BKS (Để báo cáo);
TRỰC KIÊM GIÁM ĐỐC KHỐI KHCN
- VP TGĐ;
- Giám đốc Vùng/CN/PGD;
- Lãnh đạo các Khối, Trung tâm, Phòng, Ban
HO ;
- CBNV VPBank;
- Lưu VP.
PHÙNG DUY KHƯƠNG

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“ỨNG TIỀN SIÊU TỐC- HOÀN TIỀN SIÊU SỐC”
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… – 2022/QĐ – TGĐ ngày ……/……/2022)
1.

Tên Chương trình khuyến mại: “ỨNG TIỀN SIÊU TỐC- HOÀN TIỀN SIÊU SỐC” , hoặc
tên gọi khác khi đăng ký SCT.

2.

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

3.

Thời gian khuyến mại: Từ 01/10/2022- 31/12/2022 hoặc (hoặc kết thúc trước thời gian dự
kiến nếu hết ngân sách khuyến mại)
o Kỳ 1: 01/10/2022 – 31/10/2022
o Kỳ 2: 01/11/2022 – 30/11/2022
o Kỳ 3: 01/12/2022 – 31/12/2022

4.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Đăng ký mở mở thấu chi tín chấp trên VPBank NEO

5.

Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán

6.

Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện được mở
thấu chi qua VPBank NEO (bao gồm cả CBNV VPBank)

7.

Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

a.

Quà tặng ưu đãi:
Tặng thưởng tối đa 200.000đ vào tài khoản thanh toán của KH.

b.

Nội dung ưu đãi:

Lượt tặng thưởng

Giá trị

Hình thức chi

thưởng

thưởng

Điều kiện ghi nhận

Điều kiện 1: KH đăng ký mở và 100.000đ

Tặng thưởng vào + Hình thức mở E2E qua NEO,

giải ngân thành công sản

tài khoản thanh KH không nhập mã DAO,

phẩm Thấu chi tín chấp trên

toán của KH theo Salecode trên VPBank NEO

VPBank NEO

hàng kỳ.

+ KH mở thấu chi tín chấp lần
đầu; hoặc đăng ký lại thấu chi tín

Điều kiện 2: Phát sinh ghi nợ 100.000đ
(thanh toán, chuyển khoản
hoặc chi tiêu…) với tổng giá trị
từ 5 triệu đồng trên tài khoản
thấu chi trong vòng 30 ngày kể

chấp mà khoản thấu chi cũ đã
đóng trước thời điểm triển khai
chương trình.
+ Tại thời điểm VPBank chốt
danh sách trả thưởng, KH chưa
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từ ngày giải ngân thấu chi thành

tất toán khoản thấu chi đã được

công.

ghi nhận trong chương trình.

Lưu ý: không gồm các giao dịch
chuyển khoản qua các tài khoản
khác của cùng một khách hàng.

Ví dụ 1: KH A tất toán khoản thấu chi tín chấp trước thời gian diễn ra chương trình và đăng ký lại
thấu chi thành công qua NEO (không nhập DAO/salecode) trong thời gian diễn ra chương trình =>
Thỏa điều kiện xét duyệt trong danh sách trả thưởng (xét theo top từ trên xuống theo ngân sách tối
đa mỗi kỳ)
Ví dụ 2: KH B tất toán thấu chi trước thời gian diễn ra chương trình, trong thời gian chương trình
khách hàng đăng ký lại thấu chi tín chấp thành công qua NEO (không nhập DAO/Salecode) =>
Thỏa điều kiện xét duyệt trong danh sách trả thưởng (xét theo top từ trên xuống theo ngân sách tối
đa mỗi kỳ)
c.

Cơ cấu quà tặng

Cơ cấu quà tặng

Nội dung quà tặng

Giá trị tối đa/

Tổng giá trị 1

Tổng giá trị

khách hàng

kỳ (VND)

toàn chương

(VND)
Hoàn tiền vào tài
khoản thanh toán
của khách hàng

trình (VND)

Tối đa 200.000 VNĐ/ khách
hàng, trong đó:

200,000

200,000,000

600,000,000

Điều kiện 1: KH đăng ký mở
thành công sản phẩm Thấu
chi tín chấp trên VPBank
NEO

100,000

120,000,000

360,000,000

Điều kiện 2: Phát sinh giao
dịch ghi nợ (thanh toán,
chuyển khoản hoặc chi
tiêu… ) với tổng giá trị từ 5
triệu đồng trên tài khoản thấu
chi trong vòng 30 ngày kể từ
ngày giải ngân thấu chi thành
công.

100,000

80,000,000

240,000,000

Lưu ý: không gồm các giao
dịch chuyển khoản qua các tài
khoản khác của cùng một
khách hàng.
Tổng cộng

600,000,000
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d.

Hình thức trả thưởng:
- Hoàn tiền vào Tài khoản thanh toán thấu chi của khách hàng.
- Chia làm 3 kỳ với ngân sách tổng chương trình là 600.000.000 VNĐ. Ngân sách chia đều mỗi
kỳ là: 200.000.000 VNĐ (trong đó ngân sách cho điều kiện 1 là 120.000.000 VNĐ, ngân sách
cho điều kiện 2 là 80.000.000 VNĐ) nếu tại thời điểm xét duyệt trả thưởng, ngân sách theo điều
1 hoặc 2 còn dư thì sẽ được điều chuyển sang ngân sách còn lại, nếu ngân sách kỳ trước không
hết sẽ được cộng dồn sang kỳ tiếp theo.
Đợt

Đối tượng

Thời

gian

trả

thưởng
Đợt 1:

ngày
KH đăng ký mở và giải ngân thành công sản phẩm Thấu Trước
chi tín chấp trên VPBank NEO trong khoảng thời gian từ 31/12/2022
01/10/2022- 31/10/2022,
- Phát sinh giao dịch ghi nợ (thanh toán, chuyển khoản hoặc
chi tiêu… ) với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trên tài khoản thấu
chi trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân thấu chi thành
công.

Đợt 2:

ngày
KH đăng ký mở và giải ngân thành công sản phẩm Thấu Trước
chi tín chấp trên VPBank NEO trong khoảng thời gian từ 30/01/2023
01/11/2022- 30/11/2022,
- Phát sinh giao dịch ghi nợ (thanh toán, chuyển khoản hoặc
chi tiêu… ) với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trên tài khoản thấu
chi trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân thấu chi thành
công.

Đợt 3:

ngày
KH đăng ký mở và giải ngân thành công sản phẩm Thấu Trước
chi tín chấp trên VPBank NEO trong khoảng thời gian từ 28/02/2023
01/12/2022- 31/12/2022,
- Phát sinh giao dịch ghi nợ (thanh toán, chuyển khoản hoặc
chi tiêu… ) với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trên tài khoản thấu
chi trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân thấu chi thành
công.

- Chương trình giới hạn ngân sách theo tuần do đó khách hàng nào đủ điều kiện trước sẽ được
trao thưởng trước.
- Các khoản thưởng theo Chương trình này là khoản tiền trước thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân
đại diện được nhận thưởng sẽ chịu các khoản thuế, phí phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp
luật.
8.

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình
khuyến mại:
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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, Hotline –
1900545415 hoặc 024.39288880.
9.

Trách nhiệm công bố thông tin:
VPBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mãi tại
các chi nhánh của VPBank, công khai kết quả và danh sách khách hàng được trúng thưởng trên
ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng trên website và thông báo trực tiếp cho người trúng
thưởng.

10.

Các quy định khác:

a.

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này có quyền tham gia các chương trình khuyến
mại khác của VPBank được tổ chức và thực hiện cùng thời điểm.

b.

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).

c.

Nếu khách hàng trúng thưởng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các
thông tin liên quan đến Khách hàng, người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại
của VPBank.

d.

Khách hàng trúng thưởng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng, các loại thuế và các
khoản chi phí khác theo quy định của Pháp luật và của VPBank (nếu có).

e.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này, VPBank có
trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lí theo quy
định của pháp luật.

f.

VPBank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật
hiện hành… làm cho các giao dịch của khách hàng bị sai lệch, không thực hiện được hoặc
không truyền về hệ thống Ngân hàng.

g.

VPBank cam kết về giá trị giải thưởng trong Thể lệ này dựa trên cơ sở các hóa đơn/chứng từ
liên quan đến giải thưởng.

h.

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

i.

Nội dung Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình, VPBank sẽ thông
báo tại website www.vpbank.com.vn, sau khi có xác nhận của cơ quan quản lí nhà nước có
thẩm quyền.

j.

Việc khuyến mại sẽ được VPBank thực hiện theo đúng các quy định liên quan của pháp luật
hiện hành.

k.

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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