THỂ LỆ CTKM PV ONLINE BANKING – ĐƠN GIẢN HƠN BẠN NGHĨ
(Hạng mục quà tặng)
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: PV-Online Banking – Đơn giản hơn bạn nghĩ
3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 18/06/2018 đến hết ngày 16/09/2018
4. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay
5. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại:
-

Online Banking (bao gồm: Internet Banking, Mobile Banking)

-

Dịch vụ thanh toán Samsung Pay

-

Dịch vụ thanh toán trực tuyến PV-eCommerce

-

Dịch vụ thanh toán hóa đơn tại quầy

-

Dịch vụ thanh toán hóa đơn & nạp tiền tự động PV-Auto

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt vào tài khoản thanh toán, Sổ tiết kiệm
7. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc
8. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, nước ngoài
tham gia giao dịch tài chính thông qua ngân hàng điện tử Online Banking, dịch vụ thanh toán
Samsung Pay, dịch vụ thanh toán trực tuyến eCommerce, dịch vụ thanh toán hóa đơn tại quầy, dịch
vụ thanh toán hóa đơn & nạp tiền tự động PV-Auto trong thời gian khuyến mại
9. Nội dung và thể lệ chi tiết:
9.1 Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ ngân hàng điện tử Online Banking (bao gồm: Internet Banking,
Mobile Banking), dịch vụ thanh toán Samsung Pay, dịch vụ thanh toán trực tuyến eCommerce, dịch
vụ thanh toán hóa đơn tại quầy, dịch vụ thanh toán hóa đơn & nạp tiền tự động PV-Auto.
9.2 Cơ cấu quà tặng:
Giá trị

Quà tặng

Số lượng

Giải thưởng tuần – Tiền mặt vào TKTT

13

2,000,000

26,000,000

1

10,000,000

10,000,000

Giải thưởng cuối chương trình – Sổ tiết
kiệm
TỔNG

(VND)

Tổng giá trị (VND)

36,000,000 VND
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9.3 Điều kiện nhận quà
-

Giải thưởng tuần: dành cho 01 khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính thành công
cao nhất mỗi tuần qua các kênh được liệt kê.

-

Giải thưởng cuối chương trình: dành cho 01 khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài
chính thành công cao nhất trong toàn bộ chương trình qua các kênh được liệt kê.

+ Các kênh và các loại giao dịch tài chính hợp lệ được liệt kê dưới đây:
Kênh thực hiện giao dịch

Danh sách loại giao dịch tài chính hợp lệ

Online Banking (bao gồm
Internet Banking & Mobile
Banking)

+ Giao dịch thanh toán các loại hóa đơn (Billing)
+ Giao dịch nạp tiền điện thoại (Topup)
+ Giao dịch mở sổ tiết kiệm online (eSaving)
+ Giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ
+ Giao dịch chuyển khoản bao gồm: chuyển khoản liên
ngân hàng thông thường, chuyển khoản liên ngân hàng
nhận ngay 24/7; chuyển khoản vào tài khoản chứng
khoán PSI

Dịch vụ thanh toán
Samsung Pay

+ Giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ

Dịch vụ thanh toán trực
tuyến eCommerce

+ Giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ

Dịch vụ thanh toán hóa đơn
& nạp tiền tự động PV-Auto

+ Giao dịch thanh toán các loại hóa đơn tự động (Billing)
+ Giao dịch nạp tiền điện thoại tự động (Topup)

Dịch vụ thanh toán hóa đơn
tại quầy

+ Giao dịch thanh toán các loại hóa đơn tại quầy (Billing)

+ Tuần được hiểu là bắt đầu từ 00h01’ thứ 2 cho đến hết 24h00’ ngày chủ nhật của tuần đó
Một số quy định khác:
-

Các giao dịch khác nằm ngoài danh sách liệt kê trên đều không được ghi nhận cho chương
trình này

-

Giao dịch tài chính thành công được hiểu là các giao dịch tài chính đã được trừ tiền trong tài
khoản thanh toán của khách hàng và hệ thống ghi nhận kèm thông báo “Giao dịch thành
công” và đồng thời hiển thị mã giao dịch chính là “mã số tham chiếu” tại màn hình sao kê
giao dịch của khách hàng. (Riêng đối với giao dịch tài chính thành công của dịch vụ thanh
toán hóa đơn tại quầy được hiểu là khi khách hàng nhận được Phiếu thanh toán hóa đơn tại
điểm khách hàng giao dịch)

-

Tổng số lượng giao dịch tài chính được hiểu là tổng số lượng các giao dịch được liệt kê ở
trên.
- Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 1 giải tuần trong suốt thời gian chương trình.
Nhưng khách hàng đó vẫn có cơ hội được nhận giải thưởng cuối chương trình nếu đủ điều
kiện.
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9.4 Tổ chức trao thưởng:
-

Khách hàng nhận thưởng trong vòng 30 ngày làm kể từ khi kết thúc chương trình khuyến
mại. (Không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết)

-

Địa điểm: 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.

10. Các quy 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.
- 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).
- Các quy định khác áp dụng theo Quy định sản phẩm của PVcomBank./
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