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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Khơi nguồn tài lộc, đón thành công mới 

2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Tiền gửi chương trình khuyến mại VND 

3. Thời gian khuyến mại: từ 12/01/2021 đến hết ngày 10/04/2021 

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

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay 

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ quà tặng gốm sứ 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng cá nhân người Việt Nam tham gia Tiền gửi chương trình khuyến mại VND 

tại các CN/PGD PVcomBank toàn quốc. 

8. Cơ cấu giải thưởng 

STT Quà tặng 
Số lượng 

(bộ) 
 

Đơn giá 

(VND) 
 

Giá trị quà 

tặng (VND) 
 

1 

Bộ quà tặng cao cấp 7 món (Bộ gốm 

sứ Donghwa gồm 6 chén và 1 thố) 

 

4.100 500.000 2.050.000.000 

2 
Bộ quà tặng cao cấp 9 món (Bộ gốm 

sứ Donghwa gồm 6 chén, 1 thố và 2 đĩa) 
1.200 850.000 1.020.000.000 
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Tổng 3.070.000.000 

Bằng chữ: Ba tỉ không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./. 

Tổng giá trị giải thưởng đã bao gồm VAT. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 3.070.000.000 VNĐ.  

 Bằng chữ: Ba tỉ không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./. 

10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mãi 

10.1. Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm Tiền gửi chương trình khuyến mại VND 

10.2. Điều kiện nhận quà: 

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm sản phẩm Tiền gửi chương trình khuyến mại VND trong 

thời gian triển khai chương trình khuyến mại, thỏa mãn đồng thời các điều kiện cụ thể sau: 

STT Loại quà Kỳ hạn gửi tối thiểu 
Số dư quy đổi tháng 

(VNĐ) 

1 Bộ quà tặng cao cấp 7 món 01 tháng 800,000,000 

2 Bộ quà tặng cao cấp 9 món 01 tháng 1,600,000,000 

Trong đó: Số dư quy đổi tháng = Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi (tháng) 

10.3. Thời gian nhận quà 

Với mỗi Thẻ tiết kiệm đủ điều kiện, Khách hàng được nhận 01 quà tặng ngay tại đơn vị 

nơi khách hàng giao dịch sau khi mở thẻ tiết kiệm. 

10.4. Quy định về việc nhận quà 

- Khách hàng không cộng dồn số dư của nhiều thẻ tiết kiệm để tham gia nhận quà tặng 

ngay. 
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- Đối với mỗi thẻ tiết kiệm đạt đủ điều kiện, khách hàng chỉ được nhận 01 quà tặng ngay  

- Chương trình tặng quà tặng ngay sẽ được áp dụng 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. 

- Trường hợp khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng ngay có giá trị cao hơn mà đơn vị 

không còn quà tặng này thì có thể tặng thay thế quà tặng có giá trị thấp hơn. 

- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

10.5. Quy định khi dừng tham gia chương trình 

Đối với trường hợp khách hàng mở Thẻ tiết kiệm sản phẩm Tiền gửi chương trình 

khuyến mại được nhận quà tặng ngay, khách hàng phải hoàn trả số tiền tương đương 

giá trị quà tặng khi tất toán Thẻ tiết kiệm trước hạn. 

10.6. Các quy định khác 

- PVcomBank có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương 

trình để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ của PVcomBank. 

- PVcombank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều khoản điều kiện và điều khoản 

chương trình khuyến mãi cho phù hợp bằng các công bố công khai trên trang web của 

PVcomBank (www.pvcombank.com.vn). 

Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến 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. 

- PVcomBank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ 

để thực hiện chi thưởng. 

- PVcomBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như 

cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống bị lỗi… làm cho các giao dịch của khách hàng bị 

sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng. 

 

mailto:pvb@pvcombank.com.vn
http://www.pvcombank.com.vn/
http://www.pvcombank.com.vn/

