
 

Thể lệ chương trình 

“CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9/2020” 

1. Thời gian dự kiến triển khai: Từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 01/09/2020 hoặc đến khi hết 

quà tặng của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước) nhưng không quá ngày 01/09/2020. 

2. Đối tượng: Khách hàng cá nhân có CIF (mã Khách hàng) tại NHNT (đã có CIF hoặc tạo mới 

CIF trong thời gian triển khai). 

3. Kênh giao dịch: Tại quầy giao dịch của Vietcombank. 

4. Địa điểm thực hiện: Tất cả các điểm giao dịch của NHNT trên toàn quốc. 

5. Quà tặng KH:  

- Loại quà: Bình trà và Bình nước Inox; 

- Mỗi KH thỏa mãn điều kiện của chương trình chỉ nhận quà tặng một lần (theo CIF) trong toàn 

bộ thời gian triển khai chương trình. 

6. Quy định về các giao dịch  

a. Đối với các giao dịch gửi sổ tiết kiệm:  

- Trong vòng 1 tháng kể từ ngày gửi STK, nếu KH rút/tất toán TK trước hạn, KH phải hoàn trả 

lại giá trị quà tặng bằng tiền. 

Kỳ hạn 

(tháng) 

Số tiền gửi tối 

thiểu (đồng) 
Lưu ý 

1,2,3,4,5 300.000.000 
Không áp dụng đồng thời các ưu đãi khác bao gồm cả tiền gửi 

Priority cho Khách hàng ưu tiên. 

≥ 6  20.000.000 Áp dụng đồng thời các ưu đãi khác nếu có. 

- Không áp dụng cho giao dịch Gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ. 

- Không cho phép cộng dồn các Sổ tiết kiệm để hưởng khuyến mại. 

b.  Các giao dịch khác: 

- Vay: Mở HĐ mới, Giải ngân mới; 

- Thẻ: Đăng ký phát hành thẻ mới, Gia hạn thẻ (Áp dụng cho từng loại thẻ); 

- Nộp tiền, Chuyển tiền, Chuyển khoản: 

+ Cùng hệ thống: Số tiền tối thiểu từ 10.000.000 đồng và đồng thời khác chủ tài khoản; 

+ Khác hệ thống (trong nước và nước ngoài): Số tiền tối thiểu từ 2.000.000 đồng. 

+ Nhận tiền kiều hối. 

- Đăng ký mới NHĐT (lần đầu); 

- Mở tài khoản thanh toán. 

Không áp dụng: 

- Nộp tiền, Chuyển tiền, Chuyển khoản cùng chủ tài khoản trong hệ thống; 

- Nộp tiền vào kho bạc (thuế, BHXH….); 

- Tất toán sổ tiết kiệm, tất toán/đóng tài khoản thanh toán; 

- Rút tiền (từ TKTT, rút một phần STK, …);  

- Đóng/Hủy/khóa sử dụng dịch vụ và các giao dịch không phát sinh chứng từ (in sao kê tài khoản, 

tra soát, khiếu nại, thay đổi thông tin cá nhân). 


