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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Đón lộc đầu xuân Tết Quý Mão 2023. 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ 8h sáng ngày 27/01/2023 đến hết ngày 27/01/2023 (01 ngày) 

hoặc đến khi hết quà tặng của chương trình tùy điều kiện nào đến trước, nhưng không quá 

ngày 27/01/2023. 

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

Khách hàng Đáp ứng đồng thời các điều kiện 

Khách hàng là cá nhân 

(i.) Đăng ký dịch vụ/giao dịch tại Vietcombank theo quy 

định tại Mục 6 của Thể lệ này. 

(ii.) Không phải là cán bộ nhân viên của Vietcombank. 

(iii.) Giao dịch được ghi nhận thành công trong thời gian 

khuyến mại. 

Khách hàng là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(khách hàng SME) 

(i) Thỏa mãn điều kiện phân loại là khách hàng SME 

theo quy định của Vietcombank và đăng ký dịch 

vụ/giao dịch tại Vietcombank theo quy định tại Mục 

6 của Thể lệ này. 

(ii) Không phải là cán bộ nhân viên Vietcombank. 

(iii) Giao dịch được ghi nhận thành công trong thời gian 

khuyến mại. 

6. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Bao gồm các hàng hóa dịch vụ sau: 

 Đối với khách hàng cá nhân 

Hàng hóa dịch vụ 
Kênh quầy (Chi nhánh/Phòng giao 

dịch Vietcombank) 
Kênh VCB Digibank 

Phát hành thẻ 

Phát hành mới/gia hạn thẻ tín 

dụng/ghi nợ quốc tế thương hiệu 

Visa, MasterCard, JCB và American 

Express thành công.  

Phát hành mới/gia hạn thẻ ghi nợ 

quốc tế thương hiệu Visa, 

MasterCard, JCB và American 

Express thành công.  
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Không áp dụng cho thẻ công ty. Không áp dụng cho thẻ công ty. 

Bảo hiểm Không áp dụng 

Mua bảo hiểm trực tuyến FWD và 

thanh toán thành công trên VCB 

Digibank. 

Tài khoản Mua tài khoản số đẹp thành công Mua tài khoản số đẹp thành công 

Tiết kiệm/tiền gửi 

có kỳ hạn 

Áp dụng với các khoản tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn mới với thời hạn và số 

tiền như sau: 

o Kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng:  

 Kênh quầy: Số tiền gửi tối thiểu là 150.000.000 VND 

 Kênh VCB Digibank: Không áp dụng. 

o Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên: Số tiền gửi tối thiểu là 20.000.000 VND. 

Danh sách các sản phẩm/giao dịch không áp dụng: 

─ Tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn dưới 1 tháng; 

─ Tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ là đồng USD; 

─ Sản phẩm Tiền gửi rút gốc linh hoạt; 

─ Sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt; 

─ Sản phẩm Tiền gửi cho con; 

─ Đối với kỳ hạn gửi từ 1 đến dưới 6 tháng: Không áp dụng đồng thời 

các ưu đãi, quà tặng khác cùng lúc (nếu có). 

─ Sổ tiết kiệm/khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng được 

nhận mức lãi suất 6%/năm. 

Cho vay 

Giải ngân hợp đồng vay từ 

500.000.000 VND. 

Áp dụng với các mục đích vay:  Tiêu 

dùng; Mua bất động sản; Mua ô tô, 

Sản xuất xuất kinh doanh. 

Không áp dụng 

Đăng ký dịch vụ 

Khách hàng mở tài khoản và đăng 

ký VCB Digibank và đăng ký phát 

hành thẻ ghi nợ thành công. 

Điều kiện: Khách hàng lần đầu giao 

dịch tại Vietcombank (chưa có thông 

tin CIF tại Vietcombank). 

Khách hàng mở tài khoản trực 

tuyến và đăng ký, kích hoạt VCB 

Digibank thành công lần đầu tiên 

(xác thực bằng eKYC). 

 Đối với khách hàng SME 
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Hàng hóa dịch vụ 
Kênh quầy (Chi nhánh/Phòng 

giao dịch Vietcombank) 
Kênh VCB DigiBiz 

Phát hành thẻ 

Phát hành mới thành công thẻ tín 

dụng doanh nghiệp Vietcombank 

Visa Business (bao gồm cả Thẻ tín 

dụng và Thẻ ghi nợ). 

Không áp dụng 

Ngân hàng số Không áp dụng 

Đăng ký VCB DigiBiz và kích 

hoạt lần đầu thành công user quản 

trị viên. 

Tài khoản 

Mua tài khoản số đẹp thành công 

(không áp dụng cho tài khoản được 

miễn phí trong Gói giao dịch). 

Mua tài khoản số đẹp thành công 

(không áp dụng cho tài khoản 

được miễn phí trong Gói giao 

dịch). 

Vay SME 
Giải ngân hợp đồng vay từ 500 

triệu đồng. 
Không áp dụng 

Gói giao dịch 

 Đăng ký lần đầu Gói giao dịch 

dành cho khách hàng SME. 

 Nâng cấp Gói giao dịch SME 

BASIC/SME ONLINE lên Gói 

giao dịch SME ADVANCED. 

 Đăng ký lần đầu Gói giao dịch 

dành cho khách hàng SME. 

 Nâng cấp Gói giao dịch SME 

BASIC/SME ONLINE lên Gói 

giao dịch SME ADVANCED. 

Ghi chú: Đối với các giao dịch được thực hiện trên VCB Digibank/VCB DigiBiz, khách 

hàng cần phải cập nhật phiên bản ứng dụng VCB Digibank/VCB DigiBiz mới nhất. 

7. Quà tặng của chương trình khuyến mại: Tổng giá trị quà tặng của chương trình là 

1.600.000.000 VND (bằng chữ: Một tỷ năm sáu trăm triệu đồng), cụ thể như sau: 

Kênh giao dịch Loại quà tặng 
Số lượng quà 

tặng tối đa 

Giá trị quà 

(VND) 

Tổng giá trị 

(VND) 

Kênh quầy Tiền mặt 8.000 100.000 800.000.0000 

VCB Digibank 

VCB DigiBiz 
Tiền chuyển khoản(*) 8.000 100.000 800.000.000 

Tổng 1.600.000.000 

Lưu ý: 

─ Thời điểm xác định khách hàng đủ điều kiện nhận quà là thời điểm ghi nhận giao dịch 

thành công trên hệ thống của Vietcombank. Vietcombank căn cứ vào thời điểm này để 

xác định tối đa 16.000 khách hàng đủ điều kiện nhận quà đầu tiên. 
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─ Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng cho các giao dịch được thực hiện tại 

quầy (tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Vietcombank) và 01 quà tặng cho các giao 

dịch được thực hiện trên kênh số (VCB Digibank/VCB DigiBiz). 

─ (*)Vietcombank trả thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Tài khoản 

thanh toán là tài khoản VND mặc định gắn với số điện thoại đăng ký VCB 

Digibank/VCB DigiBiz của khách hàng, tài khoản phải còn hoạt động tại thời điểm trả 

thưởng, không bị chặn chiều ghi có, không bị đóng/khóa/hủy. 

8. Các nội dung khác: 

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

ảnh của Khách hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại. 

─ Trong trường hợp Vietcombank phát hiện giao dịch của khách hàng là giả mạo hoặc 

khách hàng có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được quà tặng của chương trình 

khuyến mại, Vietcombank có quyền từ chối trao giải hoặc thu hồi giải thưởng đã trao 

và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

─ Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại 

từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Vietcombank sau khi đã được thực hiện 

các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

─ Vietcombank được quyền từ chối trao giải cho các trường hợp không thỏa mãn bất kỳ 

một trong các điều kiện nêu trên. 

− Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với các điểm 

giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc số hotline 1900545413. 

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

Vietcombank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

− Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của 

Vietcombank mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, Vietcombank có thể 

(trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một 

phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước 

hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng. 

− Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực 

hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu 

có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật. 

__________________________________ 


