
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Tên Chương trình: Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS 

2. Thời gian áp dụng: từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 6/12/2020.  

3. Nội dung ưu đãi: Tặng tiền chuyển khoản cho các chủ thẻ ATM PVcomBank NAPAS có 

tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán trực tuyến bằng 01 (một) số thẻ qua cổng NAPAS cao nhất trong 

thời gian áp dụng Chương trình.  

4. Quà tặng: Tiền chuyển khoản   

5. Nguồn kinh phí quà tặng: NAPAS.  

6. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ATM PVcomBank NAPAS tham gia Chương trình cùng 

NAPAS.  

7. Phạm vi áp dụng 

- Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): các ĐVCNT kết nối thanh toán trực tiếp qua cổng 
NAPAS, cung ứng mặt hàng/ dịch vụ tới người dùng cuối. Theo danh sách đính kèm. 

- Thẻ NAPAS: là thẻ nội địa có số thẻ bắt đầu bằng 9704 để thực hiện các giao dịch thẻ trong 
phạm vi lãnh thổ Việt Nam do các Ngân hàng tại Việt Nam có xác nhận tham gia Chương trình với 

NAPAS phát hành.   
8. Cơ cấu giải thưởng 

STT Hạng mục 
Giá trị giải 

 
Số lượng Thành tiền 

A Giải số lượng giao dịch nhiều nhất  

1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 25.000.000  

2 Giải nhất 5.000.000  5 25.000.000  

3 Giải nhì 3.000.000  10   30.000.000 

4 Giải ba  1.000.000  20   20.000.000  

5 Giải khuyến khích    500.000  100    50.000.000  

Tổng A   136 150.000.000  

B Giải giá trị giao dịch cao nhất 

1 Giải đặc biệt 25.000.000  1 25.000.000  

2 Giải nhất 5.000.000  5 25.000.000  

3 Giải nhì 3.000.000  10   30.000.000  

4 Giải ba  1.000.000  20   20.000.000  

5 Giải khuyến khích    500.000  100    50.000.000  

Tổng B   136  150.000.000 

Tổng A+ B (chưa bao gồm VAT)  272 300.000.000 

Ghi chú: Giải thưởng bằng tiền mặt và chưa bao gồm VAT. NAPAS sẽ thay mặt khách hàng 
đóng thuế thu nhập cho khách hàng theo quy định của Pháp luật.   



9. Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ  

- Khách hàng có tổng số lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi 
nhận thành công qua cổng NAPAS bằng 01 (một) số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng Chương 

trình.  

- Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ nội địa chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.   

- Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình 

sẽ xét thưởng cho khách hàng đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn. 

- Trong danh sách giao dịch của Khách hàng xét thưởng khuyến mại, nếu có bất kỳ giao dịch 
nào NAPAS nghi vấn lợi dụng Chương trình để trục lợi (dựa trên thông tin về thời gian và số tiền 
giao dịch và đơn vị chấp nhận thanh toán), NAPAS có quyền yêu cầu ngân hàng phối hợp cung cấp 
tài liệu, thông tin của Khách hàng để chứng minh giao dịch đã thực hiện là hợp lệ. Nếu Khách hàng 

từ chối cung cấp tài liệu và thông tin nêu trên, NAPAS có quyền loại các giao dịch này ra khỏi danh 
sách trúng thưởng. 

10. Cách thức xét thưởng và trao giải  

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS sẽ gửi danh 
sách chủ thẻ và giao dịch hợp lệ theo ghi nhận trên hệ thống NAPAS cho Ngân hàng để xét thưởng 
và xác minh thông tin khách hàng.  

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được danh sách xét thưởng 
của NAPAS, Ngân hàng phối hợp xác minh và gửi xác nhận thông tin khách hàng cho NAPAS để trả 
thưởng. Sau thời gian này, nếu không nhận được phản hồi của Ngân hàng, NAPAS sẽ xét trả thưởng 
cho khách hàng có số lượng hoặc giá trị giao dịch cao kế tiếp. 

- Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được công văn xác minh 
của Ngân hàng: 

+ NAPAS sẽ công bố danh sách trúng thưởng trên website www.napas.com.vn và thông báo 
cho Ngân hàng phối hợp truyền thông. 

+ NAPAS sẽ trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách 

hàng trúng thưởng.  
  

Bằng việc xác nhận tham gia Chương trình này, Ngân hàng cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy 
đủ trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:  

1. Phối hợp truyền thông Chương trình tới tập khách hàng của ngân hàng thông qua các kênh 

như: gửi tin nhắn, gửi thư điện tử, website, Facebook, và các kênh truyền thông sẵn có khác của Ngân 

hàng trong thời gian triển khai Chương trình theo nội dung và thiết kế do NAPAS cung cấp.  

2. Phối hợp xác minh và gửi xác nhận thông tin khách hàng bằng công văn cho NAPAS trong 

vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày NAPAS gửi danh sách xét thưởng cho Ngân hàng. Thông 

tin khách hàng gồm: họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân 

còn hiệu lực, số tài khoản thanh toán để nhận thưởng. Hết thời hạn này, nếu Ngân hàng không xác 

định được đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng thì Khách hàng đó không đủ điều kiện để được xét 

thưởng của Chương trình. NAPAS sẽ xét trả thưởng cho khách hàng có số lượng hoặc giá trị giao dịch 

cao kế tiếp. 

3. Ngân hàng cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác cho NAPAS thông 

tin về người trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Chương trình.  

http://www.napas.com.vn/


4. Miễn trừ cho NAPAS mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại phát sinh từ Khách hàng trúng 

thưởng liên quan đến việc Khách hàng không nhận được chuyển khoản giải thưởng trong trường hợp 

Ngân hàng cung cấp sai thông tin tài khoản nhận thưởng cho NAPAS.  

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết, trách nhiệm của mình theo 

Công văn này. 

6. Ngân hàng sẽ mất quyền lợi tham gia Chương trình nếu: Không cung cấp thông tin khách 

hàng hợp lệ cho NAPAS đúng hạn theo Công văn này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU NHIỀU THƯỞNG LỚN  

QUA THẺ ATM PVCOMBANK 

 
STT TÊN MERCHANT TÊN VIẾT TẮT 

1 Quỹ hiểu về trái tim HIEUVETRAITIM 

2 Công ty TNHH Hanse Yes24 Vina YES24 

3 Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ hàng không hoàng gia HGTRAVEL 

4 Công ty TNHH Công Nghệ ITIM COCCOC 

5 Công ty Cổ phần công nghệ Haravan HARAVAN 

6 
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE (nay là ChuBB Việt 
Nam) 

ACELIFE 

7 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI 

8 Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam VNR 

9 Công ty TNHH Bình Hạnh Đan  BHD 

10 Công ty TNHH Xeca Việt Nam XECA 

11 Công ty CP Hàng không Vietjet VIETJETAIR 

12 Công ty TNHH Thành Bưởi THANHBUOI 

13 Công ty CP phát triển công nghệ thương mại và du lịch TRIPI 

14 Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ JUNO JUNO 

15 Công ty TNHH Hoa sen Việt THEFACESHOP 

16 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex PJICO 

17 Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà BANAHILLS 

18 Công ty CP Viễn thông Di động VIETNAMMOBILE  VIETNAMOBILE 

19 
Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi nhánh công viên  
Sunworld Hạ Long 

SUNWORLD 

20 Công ty CP Canifa CANIFA 

21 Công ty TNHH P.A Việt Nam PAVN 

22 Công ty Cổ phần OneID VINID 

23 
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VINCOMMERCE 

Scanandgo 

24 Công ty TNHH Vé máy bay trực tuyến ABAY ABAY 

25 Công ty CP Đầu tư CIS IPARKING 

26 Công ty TNHH Du lịch Trần Việt TRANSVIET 

27 Công ty CP giáo dục Topica English TOPICAENGLISH 

28 Công ty TNHH Công nghệ Funmobi Việt Nam BUYOO 

29 
Công ty TNHH Một thành viên ngôi sao Cineplex BHD Việt 
Nam 

BHDSTAR 

30 Công ty TNHH AA Beverage AABEVERAGE 



31 Công ty TNHH Chợ Tốt CHOTOT 

32 Công ty CP Edoctor EDOCTOR 

33 
Xí nghiệp xe buýt Yên Viên - Chi nhánh Tổng công ty vận tải 
Hà Nội 

XEBUYTYENVIEN 

34 Công ty Cổ phần tập đoàn VINEN VINEN 

35 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa FANSIPANSAPA 

36 Công ty TNHH Hàng không Tre Việt BAMBOOAIRWAYS 

37 Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông VASS 

38 CTCP TM Dịch vụ & Du lịch Tam Vương  VIETAIR 

39 Tổng công ty hàng không Việt Nam VIETNAMAIRLINES 

40 Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG 

41 
Công ty TNHH Một thành viên Giờ giải lao (nay là Công ty 
TNHH Recess) 

LAZADAVN 

42 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) MIC 

43 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến  BEONLINE 

44 Công ty TNHH MTV Ticketbox TICKETBOX 

45 Công ty CP giải pháp CEB CEB 

46 Công ty CP dịch vụ và thương mại điện tử quốc tế EBIS EBIS 

47 Công ty CP Du lịch Xtravel XTRAVEL 

48 Công ty CP Giang Nam Logistics GIANGNAM 

49 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH THMILK 

50 Báo Tuổi Trẻ  BAOTUOITRE 

 

 


