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THỂ LỆ CHI TIẾT 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “TRAO GỬI YÊU THƯƠNG” 

 

1. Thời gian triển khai: Từ 8h00 ngày 19/10/2022 đến hết 20/10/2022 hoặc đến khi 

hết quà tặng của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước) nhưng không quá ngày 

20/10/2022. 

2. Quà tặng:  

- Đối với KH giao dịch tại quầy: Bộ 02 hộp nhựa bảo quản thực phẩm Tupperware  

- Đối với KH giao dịch trên VCB Digibank: Tặng tiền trị giá 100,000 VNĐ vào tài 

khoản thanh toán của KH. (*) 

(*): Tài khoản thanh toán là tài khoản VNĐ mặc định gắn với số điện thoại đăng 

ký VCB Digibank của KH, tài khoản phải còn hoạt động tại thời điểm ghi có, 

không bị chặn chiều ghi có, không bị đóng/khóa/hủy…  

3. Ngân sách: 2,1 tỷ VNĐ. 

4. Nguyên tắc tặng quà: Mỗi KH thỏa mãn điều kiện của chương trình chỉ nhận 

quà tặng một lần (theo CIF) theo kênh giao dịch trong toàn bộ thời gian triển khai 

chương trình. 

5. Đối tượng: KH thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy giao dịch VCB/trên kênh VCB Digibank 

trong thời gian khuyến mại; 

- KH giao dịch phải có CIF (mã KH) tại VCB (đã có CIF hoặc tạo mới CIF trong 

thời gian triển khai); 

- Không phải là cán bộ VCB. 

6. Kênh giao dịch: Tại quầy giao dịch của VCB/ Trên kênh VCB Digibank (**). 

(**): Để tham gia CTKM, KH phải cập nhật VCB Digibank phiên bản mới nhất 

trên chợ ứng dụng. 

7. Địa điểm áp dụng: Tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc/ 

Trên kênh VCB Digibank. 

8. Các giao dịch được áp dụng tặng quà 

8.1. Gửi tiết kiệm:  
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- Đối với KH Priority: Quà tặng cho KH đảm bảo không vi phạm trần của NHNN 

sau khi cộng biên độ ưu đãi và giá trị quà tặng. 

- Để đảm bảo không vi phạm trần lãi suất của NHNN đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 

các giao dịch phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Áp dụng: 

+ KH mở mới sổ TK kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 6 tháng: Số tiền gửi tối thiểu từ 

150,000,000 đồng (đối với kênh quầy) và tối thiểu từ 450,000,000 VNĐ (đối 

với kênh Digibank). 

+ KH mở mới sổ TK/tiền gửi tích lũy trực tuyến kỳ hạn từ 6 tháng trở lên: Số 

tiền gửi tối thiểu từ 20,000,000 đồng. 

 Không áp dụng: 

+ Gửi tiết kiệm ngoại tệ USD; 

+ Tiết kiệm linh hoạt; 

+ Đối với kỳ hạn gửi  < 6 tháng, không áp dụng đồng thời các ưu đãi, quà tặng 

khác cùng lúc); 

+ Tài khoản tiền gửi không được cộng dồn để hưởng khuyến mại. 

8.2. Các giao dịch khác: 

STT Kênh quầy Kênh VCB Digibank (***) 

1 
Vay: Mở HĐ mới, Giải ngân mới 

lần đầu của hợp đồng vay 

Vay: Mở HĐ vay mới thấu chi 

2 
Đăng ký và kích hoạt dịch vụ VCB 

Digibank (lần đầu) 

Đăng ký và kích hoạt dịch vụ VCB 

Digibank (lần đầu) 

3 

Mở TKTT (lần đầu), đăng ký và 

kích hoạt dịch vụ VCB Digibank 

Mở TKTT xác thực bằng eKYC 

(lần đầu), đăng ký và kích hoạt dịch 

vụ VCB Digibank lần đầu 

4 

Đăng ký tham gia bảo hiểm và 

hoàn thành đóng phí kỳ đầu bảo 

hiểm nhân thọ FWD.  

Đăng ký tham gia bảo hiểm và hoàn 

thành đóng phí kỳ đầu bảo hiểm 

nhân thọ FWD 

5 
Phát hành mới/gia hạn thẻ tín dụng 

VCB 

 

(***):Giao dịch hợp lệ là giao dịch có trạng thái thành công được ghi nhận trên 

hệ thống VCB Digibank 


