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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: Bộ đôi hoàn hảo bảo vệ xế hộp. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016. 

4. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard các hạng 

Platinum, hạng Vàng và hạng Chuẩn.  

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ưu đãi giảm phí bảo hiểm vật chất xe ô tô & 

quà tặng ngay. 

6. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

7. Hình thức khuyến mại: Giảm giá, Tặng quà 

8. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

- Khách hàng là cá nhân người Việt Nam mở mới thành công thẻ tín dụng 

PVcomBank và có giao dịch mua bảo hiểm vật chất ô tô PTI qua thẻ. 

- Khách hàng mở mới thẻ tín dụng PVcomBank thông qua đăng ký với PTI. 

- Không áp dụng cho thẻ phụ, thẻ phát hành lại 

9. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: 

Khách hàng mở mới thành công thẻ PVcomBank hoặc đăng ký mở thẻ PVcomBank được 

nhận ưu đãi của chương trình. 

9.1. Ưu đãi cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng PVcomBank 

9.1.1. Điều kiện tham gia chương trình 

Khách hàng mở mới thành công thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard trong thời gian 

chương trình và sử dụng thẻ tín dụng mua bảo hiểm vật chất ô tô của Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt là PTI) cho ô tô do mình sở hữu thanh toán trực 

tuyến trên website https://www.epti.vn hoặc thanh toán qua thiết bị thanh toán thẻ tại PTI. 

9.1.2. Cơ cấu quà tặng 

Cơ cấu quà tặng Ưu đãi Số lượng  Thành tiền 

Giảm phí bảo hiểm vật chất ô tô PTI, 

không giới hạn giá trị tối đa. 
15% 

Không giới hạn 

khách hàng  

Giảm thêm 5% trên tổng phí bảo 

hiểm vật chất ô tô PTI cho 1,600 

khách hàng đầu tiên, tối đa 600,000 

đồng* 

5% 1,600 960,000,000 
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*Ưu đãi được áp dụng trong khoảng thời gian từ 12/10/2016 đến 31/12/2016 khi khách 

hàng thực hiện thanh toán phí bảo hiểm vật chất ô tô của PTI bằng Thẻ PVcomBank được 

phát hành mới trong thời gian chương trình.  

*Ưu đãi sẽ dừng áp dụng ngay khi chương trình kết thúc hoặc số lượng khách hàng thỏa 

mãn điều kiện nhận quà đã đạt đủ 1.600 khách hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

- Mỗi khách hàng được nhận ưu đãi tối đa 1 lần trong suốt thời gian chương trình. 

- Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt. 

- Quy định giao dịch thanh toán hợp lệ: 

Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng PVcomBank 

MasterCard thực hiện trên máy cà thẻ POS hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến 

trên website https://www.epti.vn/ và được ghi nhận thành công trên hệ thống 

PVcomBank, được ghi nợ thành công vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng 

và không bị hủy. 

9.1.3. Hình thức nhận quà: 

Khách hàng được nhận ưu đãi giảm phí ngay khi thanh toán phí bảo hiểm vật chất 

ô tô.  

9.2. Ưu đãi cho khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng PVcomBank 

9.2.1. Điều kiện tham gia chương trình 

- Áp dụng cho những khách hàng đầu tiên giao dịch thành công mua bảo hiểm PTI 

trong “Giờ vàng bảo hiểm” 11, 12/2016 của PTI với phí bảo hiểm tối thiểu 13 triệu 

đồng cho ô tô do mình sở hữu và có đăng ký phát hành thẻ tín dụng PVcomBank, 

nộp hồ sơ phát hành thẻ cho nhân viên bán bảo hiểm PTI.. 

- Chỉ áp dụng cho khách hàng phát hành Thẻ PVcomBank lần đầu; không áp dụng 

cho thẻ phụ. 

- Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt. 

9.2.2. Cơ cấu quà tặng 

Trong tháng 11 và 12/2016 tặng sạc pin dự phòng cho 100 khách hàng đầu 

tiên/tháng thỏa mãn điều kiện chương trình. 

Cơ cấu quà tặng Đơn giá Số lượng/ tháng Số tháng Thành tiền 

Tặng sạc pin dự phòng 220,000 100 2 44,000,000 

 

9.2.3. Hình thức nhận quà: 

Quà tặng được trả thưởng trực tiếp cho khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ phát hành thẻ 

PVcomBank qua các Cán bộ bán hàng của PTI. 

10. Các qui định khác 
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- Nếu tại cùng thời điểm có 02 khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng mà 

ưu đãi chỉ dành cho 01 khách hàng thì sẽ ưu tiên cho khách hàng có giá trị giao 

dịch cao hơn. 

- Khách hàng chỉ được nhận quà tối đa 01 lần trong suốt thời gian chương trình cho 

từng nội dung ưu đãi. 

- Quy định về thẻ hợp lệ:  

Thẻ hợp lệ là thẻ được phát hành thành công trong thời gian chương trình và tại 

thời điểm xét tặng ưu đãi thẻ của khách hàng vẫn trong trạng thái hoạt động. 

- 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. 

- 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. 

- Ngày “Giờ vàng bảo hiểm” 11, 12/2016 do PTI tổ chức dự kiến vào các ngày 

11/11/2016, 09/12/2016 và được thông báo chính thức trên website 

https://www.epti.vn/.  

11. Đầu mối giải đáp chương trình 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ Dịch vụ khách hàng 1900 5555 

92 hoặc điểm giao dịch PVcomBank trên toàn quốc. 

12. Quy định thông báo 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVcomBank có trách nhiệm thông báo đầy đủ, chi 

tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mãi trên website của ngân hàng: 

www.card.pvcombank.com.vn. 

 

 

 


