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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Ở nhà, nhấp ly trà mở tài khoản PVcomBank.  

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình 

Định, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà 

Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, 

Long An, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây 

Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tài khoản thanh toán. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền vào tài khoản thanh toán. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng hiện hữu của 

PVcomBank và khách hàng mới mở tài khoản thanh toán của PVcomBank 

bằng phương thức định danh điện tử (eKYC). 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Đối tượng khách hàng Số lượng 
Giá trị quà tặng 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Khách hàng hiện hữu của 

PVcomBank tham gia giới 

thiệu khách hàng mở tài 

khoản thanh toán bằng 

phương thức định danh điện 

tử (eKYC), được ghi nhận bởi 

hệ thống của PVcomBank. 

12.000 30.000 360.000.000 

Khách hàng đủ 18 tuổi trở 

lên tham gia mở tài khoản 

thanh toán bằng phương 

thức định danh điện tử 

(eKYC), được ghi nhận bởi hệ 

thống của PVcomBank và có 

phát sinh giao dịch ngân 

hàng điện tử chủ động từ tài 

12.000 50.000 600.000.000 
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khoản mới mở theo thể lệ 

chương trình. 

TỔNG 24.000  960.000.000 

9. Tổng giá trị giải thưởng: 960.000.000 VND. Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi 

triệu đồng chẵn./. 

10. Nội dung chi tiết chương trình  

10.1 Nội dung khuyến mại  

- Tặng 30.000 VND vào tài khoản thanh toán được mở tại PVcomBank, áp 

dụng cho khách hàng hiện hữu tại PVcomBank giới thiệu thành công 01 

khách hàng mở mới tài khoản thanh toán bằng eKYC, được ghi nhận trên hệ 

thống của PVcomBank. 

- Tặng tối đa 50.000 VND vào tài khoản thanh toán, áp dụng cho khách hàng 

mở mới tài khoản thanh toán thành công bằng eKYC và có phát sinh giao 

dịch ngân hàng điện tử chủ động trong thời gian diễn ra chương trình như 

sau:  

 Tặng 30.000 VND khi khách hàng thực hiện 01 giao dịch ngân hàng điên 

tử chủ động đầu tiên; 

 Tặng 20.000 VND khi thực hiện giao dịch ngân hàng điên tử chủ động tiếp 

theo trong thời gian diễn ra chương trình.  

- Các giao dịch Ngân hàng điện tử hợp lệ: 

 Chuyển tiền liên ngân hàng 

 Chuyển tiền nhanh Napas 247 

 Chuyển tiền vào tài khoản PSI  

 Chuyển tiền từ thiện 

 Chuyển tiền nội bộ 

 Chuyển tiền bằng QR Code 

 Chuyển tiền qua Code 

 Thanh toán tiền điện thoại (Topup, Auto Topup) 

 Thanh toán hóa đơn 

 Thanh toán thẻ tín dụng 

 Không bao gồm các giao dịch cùng chủ tài khoản  
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- Cách thức giới thiệu  

 Người giới thiệu thực hiện giới thiệu khách hàng bằng cách gửi mã giới 

thiệu là số điện thoại theo thông tin được đăng ký/lưu trên hệ thống của 

PVcomBank đến người được giới thiệu. 

10.2 Quy định chung 

10.2.1 Quy định người tham gia chương trình   

- Người giới thiệu: Là khách hàng hiện hữu của PVcomBank không bao gồm 

cán bộ nhân viên PVcomBank tham gia giới thiệu khách hàng mở tài khoản 

thanh toán bằng kênh Online và được ghi nhận bởi hệ thống của 

PVcomBank; 

- Người giới thiệu được ghi nhận thành công khi người được giới thiệu nhập 

đúng mã giới thiệu vào phần “Nhập mã giới thiệu” và mở thành công tài 

khoản thanh toán bằng eKYC; 

- Người được giới thiệu: là những khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại 

PVcomBank, mở tài khoản thanh toán bằng eKYC thành công qua đường link 

là: onboarding.pvcombank.com.vn trong thời gian diễn ra chương trình; 

- Không giới hạn số lần giới thiệu và số tiền nhận thưởng trong suốt thời gian 

diễn ra chương trình; 

- Một khách hàng chỉ được tham gia 01 chương trình khuyến mại liên quan tới 

mở mới tài khoản thanh toán trong cùng 1 thời điểm; 

- Khách hàng không được khóa, đóng tài khoản thanh toán trong thời gian diễn 

ra chương trình và tới trước thời điểm trao giải. 

10.2.2 Quy định thời gian diễn ra chương trình  

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi đạt số lượng khách hàng 

thỏa mãn điều kiện nhận thưởng. 

10.3 Quy định thông báo  

- PVcomBank sẽ thông báo danh sách khách hàng được đủ điều kiện nhận 

thưởng vào ngày 30 hàng tháng trên website chính thức của PVcomBank tại 

địa chỉ: https://pvcombank.com.vn. 

10.4 Quy định trao thưởng  

- Thực hiện trả thưởng bằng tiền vào tài khoản thanh toán của Khách hàng 

mở tại PVcomBank muộn nhất 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm hệ thống 

của PVcomBank ghi nhận và xác định khách hàng trúng thưởng. 
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- Trong trường hợp cùng thời điểm, có nhiều khách hàng cùng thỏa mãn điều 

kiện chương trình. PVcomBank sẽ trao thưởng cho khách hàng đủ điều kiện 

sớm hơn được ghi nhận trên hệ thống. 

10.5 Quy định khác 

- PVcomBank chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng 

chứng xác định trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại đảm 

bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai. 

- Các khiếu nại, tranh chấp giữa PVcomBank và khách hàng phát sinh từ 

chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh 

chấp phát sinh không giải quyết được bằng thương lượng thì sự việc sẽ 

được đưa ra tòa án nhân dân TP. Hà Nội để giải quyết và phán quyết của tòa 

án sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị pháp lý cao nhất ràng buộc hai 

bên. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất 

cả các điều khoản của Thể lệ chương trình. 

- Các thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ 

các Chi nhánh của PVcomBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm 

sóc khách hàng của PVcomBank, hotline 1900 555592 hoặc 1800 5555 92 

(Hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên). 

- Quyết định của PVcomBank về các vấn đề liên quan đến chương trình là 

quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với chủ tài khoản thanh toán. 
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