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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: 0 phí chuyển tiền – Trúng liền iPhone. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Gói tài khoản giao dịch của Vietcombank (sau 

đây gọi chung là Gói tài khoản), không bao gồm các Gói tài khoản cơ bản. 

3. Thời gian khuyến mại:  

─ Đợt 1: Từ 05/07/2021 đến 03/08/2021 (30 ngày). 

─ Đợt 2: Từ 04/08/2021 đến 02/09/2021 (30 ngày). 

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

5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản và tặng hàng hóa. 

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

hàng đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

 Đã đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ VCB Digibank. 

 Chưa từng đăng ký một trong các Gói tài khoản trước thời điểm bắt đầu chương 

trình khuyến mại. 

 Đăng ký thành công một trong các Gói tài khoản trong thời gian khuyến mại. 

Lưu ý: Khách hàng đã đăng ký Gói tài khoản cơ bản nếu chuyển sang một trong 4 

Gói tài khoản (VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced) được tham gia 

chương trình này. 

7. Tổng giá trị giải thưởng: 713.560.000 VNĐ (bảy trăm mười ba triệu năm trăm sáu 

mươi nghìn đồng chẵn), chia làm 2 loại ưu đãi cụ thể như sau: 

 Nội dung ưu đãi 

Giá trị 

quà tặng 

(VND) 

Số lượng 

quà 

Số 

ngày/ 

đợt 

Ngân sách 

(VNĐ) 

Ưu 

đãi 1 

Tặng 50.000 VND vào tài 

khoản cho 200 khách hàng 

đầu tiên đăng ký thành 

50.000 200/ngày 60 

ngày 

600.000.000 
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công các Gói tài khoản 

mỗi ngày.  

Số thứ tự đăng ký của 

khách hàng được xác định 

theo dữ liệu thời gian đăng 

ký của khách hàng được 

ghi nhận trên hệ thống của 

Vietcombank.  

Vietcombank cam kết chịu 

trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác và 

minh bạch của dữ liệu này. 

Ưu 

đãi 2 

Tặng iPhone 12 Pro Max 

128 GB cho khách hàng 

đăng ký gói tài khoản thứ 

100.000 và 200.000 trong 

mỗi Đợt.  

Số thứ tự đăng ký của 

khách hàng được xác định 

theo dữ liệu thời gian đăng 

ký của khách hàng được 

ghi nhận trên hệ thống của 

Vietcombank.  

Vietcombank cam kết chịu 

trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác và 

minh bạch của dữ liệu này. 

28.390.000 2 cái/đợt 2 đợt 113.560.000 

Tổng 713.560.000 

Ghi chú: Thời gian đăng ký thành công được ghi nhận trên hệ thống của Vietcombank 

bắt đầu từ 00:01 mỗi ngày.  

8. Điều kiện khác: 

─ Mỗi khách hàng chỉ được nhận Ưu đãi 1 tối đa 01 lần. 
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─ Với Ưu đãi 2, khách hàng có thể nhận quà tặng là iPhone 12 Pro Max 128 GB hoặc 

nhận quy đổi ra tiền mặt. Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 

theo quy định của Pháp luật. 

─ Trường hợp có từ 2 khách hàng trở lên có thời điểm đăng ký dịch vụ giống nhau, 

Vietcombank sẽ ưu tiên lựa chọn khách hàng kích hoạt dịch vụ VCB Digibank sớm 

hơn. 

─ Số tài khoản, tình trạng sử dụng dịch vụ VCB Digibank, tình trạng sử dụng Gói tài 

khoản của khách hàng phải ở trạng thái “kích hoạt” hoặc “đang sử dụng” (không ở 

trạng thái “khóa/hủy”) tại thời điểm xét thưởng, trả thưởng. 

9. Thông báo trúng thưởng:  

─ Danh sách khách hàng trúng thưởng được thông báo và đăng tải trên website 

Vietcombank. 

─ Khách hàng trúng thưởng Ưu đãi 1 sẽ nhận được tin nhắn OTT (qua ứng dụng VCB 

Digibank) thông báo về việc trúng thưởng. Khách hàng trúng thưởng Ưu đãi 2 sẽ 

được đại diện chi nhánh Vietcombank liên hệ và thông báo trúng thưởng.  

10. Cách thức trả thưởng: 

─ Ưu đãi 1: Vietcombank trả tiền thưởng vào tài khoản của khách hàng trong vòng 

60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

─ Ưu đãi 2: Đại diện chi nhánh Vietcombank sẽ liên hệ thông báo khách hàng trúng 

thưởng và thực hiện trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng trong vòng 60 ngày 

kể từ ngày kết thúc chương trình. 

11. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 

1900545413. 

12. Trách nhiệm công bố thông tin: Vietcombank thực hiện thông báo công khai chi tiết 

nội dung Thể lệ của Chương trình trên website tại địa chỉ: www.vietcombank.com.vn.  

13. Các quy định khác:  

─ Khách hàng được áp dụng nhiều ưu đãi trong chương trình nếu đáp ứng điều kiện 

của từng ưu đãi. Khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại này và các 

chương trình khuyến mại khác mà Vietcombank đang đồng thời thực hiện nếu thỏa 

mãn điều kiện của từng chương trình.  

http://www.vietcombank.com.vn/
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─ Thể lệ mới và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của Vietcombank. 

Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình 

như: Tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo, SMS… là nội dung vắn tắt, 

mang tính chất quảng cáo và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong 

thời gian diễn ra chương trình. Vietcombank có thể thay đổi nội dung, điều chỉnh 

điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp với điều kiện triển khai thực 

tế và sẽ thông báo về những thay đổi và điều chỉnh đó nếu được cơ quan quản lý 

Nhà nước về thương mại chấp thuận. 

─ Vietcombank được miễn trách nhiệm trong trường hợp việc chi thưởng vượt quá 

thời gian chi thưởng dự kiến vì lý do khách quan (nếu có).  

─ Vietcombank được miễn trách nhiệm khuyến mại cho các giao dịch đăng ký gói tài 

khoản của  khách hàng kể từ thời điểm kết thúc chương trình do hết lượt ưu đãi tối 

đa của chương trình. 

─ Mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng sẽ do khách hàng trúng thưởng tự chi 

trả.  

─ Vietcombank có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản chương trình khuyến 

mại theo quy định của pháp luật bằng cách công bố công khai trên website của 

Vietcombank www.vietcombank.com.vn. 

─ Vietcombank có toàn quyền trong việc ghi nợ/thu hồi toàn bộ giá trị giải thưởng/quà 

tặng của khách hàng trong trường hợp Vietcombank chứng minh được giao dịch 

phát sinh nhận quà/tiền/trúng thưởng không có giá trị (trục lợi, giao dịch khống, 

không hợp lệ…), có hành vi lừa đảo, vi phạm quy định của Vietcombank. 

─ 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 Việt Nam hiện hành. 

─ Vietcombank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng 

xảy ra trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho khách hàng không nhận được 

thông báo, không thể liên lạc được khách hàng để thông báo trao thưởng. 

─ Nếu được khách hàng đồng ý, Vietcombank sẽ sử dụng các hình ảnh, tư liệu liên 

quan đến khách hàng trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

─ Vietcombank hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chương trình trong 

vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Hết thời gian trên, Vietcombank 

không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.  

http://www.vietcombank.com.vn/

