THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam
Số 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
Điện Thoại: 04.39426800

Fax: 04.39426797

2. Tên chương trình khuyến mại: “Tin để vươn xa”
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 29/ 12 /2018.
4. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay và Quà tặng quay thưởng cuối chương trình.
5. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi Chương trình khuyến mại VND, Tiết kiệm Tích
Lũy.
6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ô gấp và Voucher du lịch.
7. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống PVcomBank.
8. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, nước ngoài
tham gia gửi tiết kiệm Tiền gửi chương trình khuyến mại VND, Tiết kiệm Tích Lũy.
9. Nội dung và thể lệ chi tiết
9.1 Nội dung hạng mục quà tặng ngay:
9.1.1 Sản phẩm áp dụng:

Đối với Khách hàng gửi tiết kiệm: Sản phẩm Tiền gửi Chương trình khuyến mại, sản phẩm
Tiết kiệm Tích Lũy.
9.1.2 Cơ cấu quà tặng:

STT

Hạng mục

1

Ô gấp

Số lượng quà Đơn giá (VND)
8,000

180,000

Tổng tiền (VND)
1,440,000,000

9.1.3 Điều kiện nhận quà:

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm sản phẩm Tiền gửi Chương trình khuyến mại và Tiết kiệm
Tích lũy trong thời gian triển khai CTKM. Thỏa mãn các điều kiện cụ thể sau:
 Điều kiện về số dư và kỳ hạn tối thiểu
STT Sản phẩm tham gia

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Kỳ hạn gửi tối thiểu

1

Tiền gửi CTKM

VND

50,000,000

01 tháng

2

Tiết kiệm Tích lũy

VND

50,000,000

06 tháng
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 Điều kiện về số dư quy đổi:
STT

Số tiền gửi quy đổi kỳ hạn 01 tháng

Quà tặng

1

Từ 500 triệu đồng trở lên

01 ô gấp

Trong đó: Số tiền gửi quy đổi kỳ hạn 01 tháng = Số tiền gửi * Kỳ hạn gửi (tháng)
9.1.4 Thời gian nhận quà:
Với mỗi Sổ tiết kiệm đủ điều kiện, Khách hàng được nhận 01 quà tặng ngay tại đơn vị
nơi khách hàng giao dịch sau khi mở sổ tiết kiệm.
9.1.5 Quy định về việc nhận quà:
-

Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 quà tặng ngay khi gửi tiết kiệm trong 01 ngày giao dịch.

-

Khách hàng không cộng dồn số dư của nhiều sổ tiết kiệm để nhận quà.

- Quà tặng sẽ được tặng cho các khách hàng đủ điều kiện nêu trên trong suốt thời gian
triển khai chương trình hoặc đến khi hết quà tặng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
9.1.6 Quy định khi tất toán STK trước hạn:
- Đối với các STK có kỳ hạn gửi dưới 6 tháng: Khách hàng không được rút tiền trước
thời gian thực gửi 01 tháng kể từ ngày gửi.
- Đối với các STK có kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên: Khách hàng không được rút tiền
trước thời gian thực gửi 03 tháng kể từ ngày gửi.
Trường hợp khách hàng có nhu cầu về tài chính, cần rút tiền trước thời gian quy định của
chương trình, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn tại PVcomBank. Đối với
trường hợp cấp thiết, khách hàng cần tiền mà không thể thực hiện vay cầm cố sổ tiết kiệm
tại PVcomBank được, khách hàng được phép tất toán sổ trước thời gian quy định của
chương trình nhưng phải trả lại quà tặng đã nhận, khấu trừ giá trị quà tặng tương ứng vào
phần tiền gửi.
9.2 Nội dung và thể lệ chi tiết hạng mục quay thưởng cuối chương trình
9.2.1 Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi Chương trình khuyến mại VND, Tiết kiệm Tích Lũy
9.2.2 Cơ cấu quà tặng quay thưởng theo Vùng và quà tặng toàn hệ thống:
- Giải thưởng được trao cho Khách hàng trúng thưởng trong từng Vùng theo quy định tại

mục 9.2.5 của Thể lệ này.
- Cơ cấu quà tặng được áp dụng đồng đều cho 6 Vùng, cụ thể như sau:

STT

1

Hạng mục

Giải nhất: Voucher Chuyến
du lịch Hong Kong 4 ngày 3
đêm dành cho 01 người

Số lượng
giải/
Vùng

Tổng
giải
thưởng

Đơn giá
(VND)

Tổng tiền
(VND)

01

06

15,000,000

90,000,000
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STT

Hạng mục

Số lượng
giải/
Vùng

2

Giải nhì: Voucher Chuyến du
lịch Singapore 3 ngày 2 đêm
dành cho 01 người

01

06

10,000,000

60,000,000

3

Giải ba: Voucher nghỉ dưỡng
3 ngày 2 đêm tại hệ thống
resort FLC toàn quốc

01

06

5,000,000

30,000,000

Tổng
giải
thưởng

Đơn giá
(VND)

Tổng tiền
(VND)

- Cơ cấu quà tặng đặc biệt toàn hệ thống:

STT

Hạng mục

Tổng giải
thưởng

Đơn giá
(VND)

Tổng tiền
(VND)

1

Giải đặc biệt: Voucher
Chuyến du lịch DuBai 6 ngày
5 đêm, dành cho 2 người

01

100,000,000

100,000,000

9.2.3. Điều kiện về seri dự thưởng của chương trình

- Số seri dự thưởng của Khách hàng được nhận tính theo bội số làm tròn xuống của số tiền
gửi và kỳ hạn so với 10 triệu đồng cho mỗi sổ tiết kiệm.
- Số lượng seri phát cho khách hàng:
Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi
Số seri = Phần nguyên làm tròn xuống
( 10 triệu đồng )
Ví dụ: Khách hàng gửi 86 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, số seri khách hàng nhận = Phần
nguyên làm tròn xuống của (86 triệu đồng x 6 tháng: 10 triệu đồng = 51,6) =51  khách
hàng nhận được 51 seri.
- Khách hàng không được cộng dồn số dư các sổ tiết kiệm để tính số seri dự thưởng.
9.2.4 Quy định về phát hành seri dự thưởng cuối chương trình

- Seri dự thưởng là dãy 7 ký tự gồm:
 Phần chữ cái: A, B, C, D, E, G tương ứng với 6 vùng theo quy định chia vùng của
PVcomBank.
 Phần số: Gồm 6 chữ số từ 000001 đến 999999
 Đối với sản phẩm Tiền gửi chương trình khuyến mại VND
-

Seri dự thưởng của Khách hàng được tự động cấp phát theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (bắt
đầu từ seri X000001) trên phần mềm tin học của ngân hàng ngay khi khách hàng thực
hiện giao dịch và được in ra trên phiếu xác nhận seri dự thưởng (Trong đó, X là phần chữ
cái tương ứng với từng Vùng phát hành seri theo quy định tại mục 9.2.5).
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-

Phiếu xác nhận seri dự thưởng bao gồm 02 liên có nội dung giống nhau. 01 liên giao cho
Khách hàng làm căn cứ so thưởng và nhận thưởng khi trúng giải, 01 liên lưu tại ngân hàng
để đối chiếu kết quả.

-

Seri dự thưởng hợp lệ: Seri được xác định hợp lệ khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
+ Seri phải được in trên phiếu xác nhận seri dự thưởng có ghi đầy đủ các yếu tố theo

quy định, có đầy đủ chữ ký xác nhận của khách hàng, chữ ký của cấp có thẩm quyền
PVcomBank và có đóng dấu treo của PVcomBank; còn nguyên vẹn, không chắp vá,
không có dấu hiệu tẩy xoá;
+ Sổ tiết kiệm tham gia dự thưởng không tất toán trước hạn hoặc/và chuyển nhượng cho

người khác trước ngày mở thưởng.
 Đối với sản phẩm Tiết kiệm Tích Lũy
-

Seri dự thưởng của khách hàng gửi Tiết kiệm Tích Lũy được cấp phát theo số seri cuối
cùng phát hành cho Tiền gửi chương trình khuyến mại mỗi Vùng.

-

Seri dự thưởng sẽ được thông báo trên website: pvcombank.com.vn sau khi kết thúc
chương trình.

-

Seri dự thưởng hợp lệ: seri được xác định hợp lệ khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
+ Seri phải có trong danh sách niêm yết công khai trên website có ghi đầy đủ các yếu tố
quy định, chữ ký của cấp có thẩm quyền PVcomBank và có đóng dấu treo của
PVcomBank.
+ Sổ tiết kiệm tham gia dự thưởng không tất toán trước hạn/chuyển nhượng cho người
khác trước ngày mở thưởng.

9.2.5 Quy định về phân vùng seri phát hành

- Số seri dự thưởng của khách hàng được hệ thống cấp phát theo 6 vùng của PVcomBank
theo quy ước sau:
Khu vực

Các đơn vị kinh doanh

Quy ước seri cấp phát

- PVcomBank Nam Định, PVcomBank Thành
Nam, PVcomBank Quảng Ninh, PVcomBank
- Phần chữ cái: A
Nghệ An, PVcomBank Hải Phòng, PVcomBank
Vùng 1
- Phần số: Gồm 6 kí tự từ
Lương Khánh Thiện, PVcomBank Thái Bình,
000001 đến 999999
PVcomBank Thanh Hóa, PVcomBank Đông

Ví dụ

A000001

Thọ, PVcomBank Bắc Ninh

Vùng 2

PVcomBank Thăng Long, PVcomBank Mỹ
- Phần chữ cái: B
Đình, PVcomBank Hội Sở, PVcomBank Đông
- Phần số: Gồm 6 kí tự từ
Đô, PVcomBank Đống Đa, PVcomBank Hai Bà
000001 đến 999999
Trưng, PVcomBank Hà Nội, PVcomBank Bùi
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B000001

Khu vực

Các đơn vị kinh doanh

Quy ước seri cấp phát

Ví dụ

Thị Xuân, PVcomBank Nam Đồng, PVcomBank
Lạc Trung, PVcomBank Hoàng Quốc Việt,
PVcomBank Hàng Bông, PVcomBank Long
Biên, PVcomBank Trung Yên, PVcomBank
Đồng Tâm, PVcomBank Tây Hồ, PVcomBank
Linh Đàm, PVcomBank Từ Liêm, PVcomBank
Hoàng Văn Thái, PVcomBank Hà Đông.
PVcomBank Đà Nẵng, PVcomBank Thanh Khê,
PVcomBank Khánh Hòa, PVcomBank Quảng

Vùng 3

Ngãi, PVcomBank Sông Hàn, PVcomBank Ông
Ích Khiêm, PVcomBank Chợ Mới, PVcomBank
Ngũ Hành Sơn, PVcomBank Hải Châu,
PVcomBank Nguyễn Văn Linh, PVcomBank
Quy Nhơn, PVcomBank Đập Đá, PVcomBank
- Phần chữ cái: C
Diêu Trì, PVcomBank Nguyễn Thái Học - Quy
- Phần số: Gồm 6 kí tự từ
Nhơn, PVcomBank Đà Lạt, PVcomBank Đức
000001 đến 999999
Trọng, PVcomBank Hồ Xuân Hương,

C000001

PVcomBank Hội An, PVcomBank Quảng Nam,

Vùng 4

Vùng 5

PVcomBank Huế, PVcomBank Tây Lộc
PVcomBank Bà Rịa - Vũng Tàu, PVcomBank
Phạm Hồng Thái, PVcomBank Nguyễn Thái Học- Phần chữ cái: D
Vũng Tàu, PVcomBank Ba mươi tháng tư,
- Phần số: Gồm 6 kí tự từ
PVcomBank Vũng Tàu, PVcomBank Bình Dương,
000001 đến 999999
PVcomBank Đồng Nai, PVcomBank Biên Hòa,
PVcomBank Long An, PVcomBank Tây Ninh
PVcomBank Hồ Chí Minh, PVcomBank Châu
Văn Liêm, PVcomBank Nguyễn Thị Thập,
PVcomBank Sài Gòn, PVcomBank Phó Đức
Chính, PVcomBank Thủ Đức, PVcomBank Tân
Bình, PVcomBank Phú Nhuận, PVcomBank Gia
Định, PVcomBank Cộng Hòa, PVcomBank Bình - Phần chữ cái: E
Thạnh, PVcomBank Bình Tây, PVcomBank - Phần số: Gồm 6 kí tự từ
Khánh Hội, PVcomBank Phú Mỹ Hưng, 000001 đến 999999
PVcomBank Thành Thái, PVcomBank Tân Sơn
Nhì, PVcomBank Lê Văn Sỹ, PVcomBank Gò
Vấp, PVcomBank Bến Nghé, PVcomBank Lê
Đại Hành, PVcomBank Tô Hiến Thành,
PVcomBank Tân Định, PVcomBank Võ Văn
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D000001

E000001

Các đơn vị kinh doanh

Khu vực

Quy ước seri cấp phát

Ví dụ

Tần, PVcomBank Thị Nghè, PVcomBank Tân
Phú, PVcomBank Bà Chiểu, PVcomBank Bình
Chánh, PVcomBank Tân Thới, PVcomBank
Nguyễn Văn Trỗi, PVcomBank Hoàng Văn Thụ
PVcomBank Cần Thơ, PVcomBank An Phú,
PVcomBank Cà Mau, PVcomBank Tây Đô,
PVcomBank Cờ Đỏ, PVcomBank Thới Lai,
PVcomBank Thốt Nốt, PVcomBank Trà Nóc,
Vùng 6

PVcomBank Lý Tự Trọng, PVcomBank Ninh

- Phần chữ cái: G

- Phần số: Gồm 6 kí tự từ
Kiều, PVcomBank Xuân Khánh, PVcomBank
000001 đến 999999
Hưng Phú, PVcomBank An Giang, PVcomBank

G000001

Long Xuyên, PVcomBank Đồng Tháp,
PVcomBank Kiên Giang, PVcomBank Tiền
Giang, PVcomBank Vĩnh Long
9.2.6 Quy định về tổng series phát hành
-

Tổng số seri dự kiến phát hành cho mỗi Vùng là 999,999 seri. PVcomBank sẽ bổ sung
thêm seri dự thưởng khi đã phát hết seri dự thưởng dự kiến của chương trình.

9.3 Quy định về chương trình quay thưởng
-

Mỗi seri trúng thưởng sẽ nhận được tối đa 01 giải thưởng tại Vùng và có cơ hội trúng
giải đặc biệt toàn hệ thống.

-

Số seri của những sổ tiết kiệm rút trước hạn hoặc chuyển nhượng trước ngày mở thưởng
sẽ được coi là không hợp lệ và sẽ bị hủy, không được tham gia quay thưởng cuối chương
trình.

9.3.1 Cách thức quay thưởng
- Ngân hàng PVcomBank sẽ tổ chức quay lồng cầu để xác định ra số seri trúng thưởng giải

cuối chương trình cho mỗi Vùng.
- Số seri được tìm ra là số seri không hợp lệ, ngân hàng sẽ tiếp tục quay số để tìm ra số seri

trúng thưởng hợp lệ.
- Cách xác định seri trúng thưởng: là seri hợp lệ theo quy định và có chuỗi chữ số dự thưởng

trùng với chuỗi số được xác định trúng thưởng về chữ số và thứ tự chữ số trong từng lần
quay thưởng.
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9.3.2 Tổ chức quay thưởng
- Lễ mở thưởng dự kiến được tổ chức ngày …/…./2018 trụ sở chính của PVcomBank với
chương trình cụ thể, công khai dưới sự giám sát của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại
diện Khách hàng và đại diện Ngân hàng PVcomBank.
- Kết quả quay số trúng thưởng sẽ được thông báo trên website PVcomBank... Các khách
hàng trúng thưởng sẽ được liên hệ thông báo theo địa chỉ Khách hàng đăng ký với ngân
hàng và đến nhận thưởng tại các địa điểm theo thông báo của PVcomBank
9.3.3 Tổ chức trả thưởng
- Thời gian trả thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (không kể ngày
lễ, Tết).
- Địa điểm trả thưởng: tại trụ sở của PVcomBank.
- Khách hàng khi đến nhận thưởng phải mang theo: (1) CMND hoặc các giấy tờ tùy thân
liên quan còn hiệu lực, (2) Phiếu xác nhận seri dự thưởng (nếu có).
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí phát sinh khác
cho việc nhận thưởng của mình.
- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy
định của pháp luật hiện hành. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam sẽ
khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật
trên trị giá giải thưởng mà khách hàng đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định.
- Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được quà tặng của chương trình hoặc quy đổi về sổ tiết
kiệm với giá trị tương đương theo đúng thể lệ.
9.3.4 Quy định về không tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ
Đối với trường hợp khách hàng đã trúng giải quay thưởng cuối chương trình, khách
hàng không được phép tất toán sổ tiết kiệm trúng thưởng trước hạn hoặc đóng trong vòng
06 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình.
9. Các qui định khác

- PVcomBank sẽ được sử dụng hình ảnh và tên của các khách hàng trúng thưởng cho mục
đích thông báo, quảng cáo cho chương trình mà không phải trả bất kỳ chi phí nào cho
khách hàng.
- Chương trình áp dụng cho các sổ tiết kiệm Tiền gửi Chương trình khuyến mại VNĐ, Tiết
kiệm tích lũy, trong khoảng thời gian triển khai chương trình. Đối với các sổ tiết kiệm
đến hạn trong thời gian triển khai chương trình, phải tất toán và mở sổ tiết kiệm mới để
được tham gia chương trình.
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- PVcomBank chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng chứng xác định
trúng thưởng. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của bên phát hành có sai
sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, PVcomBank có trách nhiệm
trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến
mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
PVcomBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp
sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, PVcomBank có trách nhiệm báo cáo kết quả
thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo
cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách
khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã
được trao).
- Đối với những giải thưởng quay số không có người trúng thưởng PVcomBank phải có
trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước
theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.
- Các quy định khác áp dụng theo Quy định tiền gửi tiết kiệm của PVcomBank.

Trang 8 / 8

