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Smart OTP – Phương thức xác thực thay thế SMS OTP truyền thống 

Hạn mức cao, thao tác nhanh, giành quà đỉnh 

 

1. Tên chương trình khuyến mại:  

Smart OTP – Phương thức xác thực thay thế SMS OTP truyền thống 

Hạn mức cao, thao tác nhanh, giành quà đỉnh 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ứng dụng Smart OTP phiên bản tích hợp trên VCB 

Digibank. 

3. Thời gian khuyến mại: kể từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 29/11/2020. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng mã giảm giá thanh toán QR-Code hàng tuần và tiền mặt 

cuối chương trình. 

6. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (KH) chưa từng đăng ký Smart OTP tích hợp 

trước đây. 

7. Nội dung và thể lệ chi tiết  

 Quà tặng hàng tuần: Tặng Mã giảm giá (E-Voucher) thanh toán QR Code trị giá 

100.000 VND cho 200 KH đầu tiên đăng ký Smart OTP tích hợp trên ứng dụng VCB 

Digibank và có tối thiểu 10 giao dịch tài chính sử dụng Smart OTP trong MỖI TUẦN. 

 Quà tặng cuối chương trình: Tặng số tiền trong tài khoản trị giá 30.000.000 VND 

cho khách hàng đăng ký Smart OTP tích hợp, có nhiều giao dịch qua Smart OTP nhất trong 

thời gian khuyến mại và tổng giá trị giao dịch qua Smart OTP từ 60.000.000 VND trở lên. 

 Điều kiện tham dự:  

 KH chưa từng đăng ký Smart OTP trước đây. 

 Điều kiện nhận quà tặng hàng tuần: KH ở trạng thái kích hoạt Smart OTP tại 

thời điểm xét thưởng. 

 Điều kiện nhận quà tặng cuối chương trình: KH ở trạng thái kích hoạt Smart 

OTP tại thời điểm xét thưởng. 

 Tổng giá trị giải thưởng: 550.000.000 VND (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn) 



 
Trong đó:  

 Mỗi khách hàng nhận được mã giảm giá thanh toán QR-Pay sẽ được sử dụng mã 

ưu đãi khi thực hiện giao dịch QR-Pay trên ứng dụng VCB Digibank với giá trị đơn hàng 

tối thiểu 200.000 VNĐ. 

 Mã giảm giá QR-Pay do VNPAY phát hành và sử dụng được tại tất cả các điểm có 

đặt thanh toán VNPAY - QR.  

 KH được xét theo số điện thoại gắn với dịch vụ VCB Digibank và Smart OTP tích 

hợp. 

 Dữ liệu KH lấy theo kết quả ghi nhận trên hệ thống của Vietcombank. 

 Mỗi số điện thoại đăng ký thành công Smart OTP tích hợp chỉ được nhận 01 mã 

giảm giá duy nhất.  

 Đơn vị tuần được tính từ 0h00’ thứ 2 đến 23h59’ Chủ nhật. 

 Mỗi khách hàng được sử dụng mã ưu đãi 01 lần trong toàn bộ thời gian áp dụng 

của chương trình. Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán 

của khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công. 

 Khách hàng đủ điều kiện trúng thưởng sẽ được thông báo và nhận mã giảm giá qua 

tin nhắn OTT trên ứng dụng VCB Digibank trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc 

tuần xét thưởng.  

 Đối với giải thưởng cuối chương trình, trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết 

thúc chương trình, Vietcombank sẽ xác định người trúng thưởng, thông báo và thực hiện 

trao thưởng thông qua hình thức chuyển tiền vào tài khoản của người trúng giải.  

8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc của khách hàng 

Mọi thắc mắc của KH có liên quan đến chương trình khuyến mại, KH liên hệ các điểm 

giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7 

theo số máy 1900 545413. 

9. Trách nhiệm thông báo  

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội 

dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 

và danh sách khách hàng trúng thưởng trên website chính thức của Vietcombank 



 
(https://portal.vietcombank.com.vn) và tại trụ sở, các chi nhánh và phòng giao dịch của 

Vietcombank trên toàn quốc 

10. Các quy định khác 

 Vietcombank hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách KH trúng 

thưởng. Danh sách KH trúng thưởng được xác định căn cứ trên hệ thống dữ liệu của 

Vietcombank. 

 Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan 

và công khai. 

 Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Vietcombank sẽ sử dụng tên và hình 

ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật. 

 KH sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ việc 

nhận thưởng theo quy định của pháp luật. Vietcombank sẽ khấu trừ tiền thuế và các nghĩa 

vụ khác có liên quan theo quy định của phát luật trước khi chi trả giải thưởng cho KH và 

thay mặt KH nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật. 
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