THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Tiền gửi Như Ý – Phú quý đến nhà”
2. Thời gian khuyến mại: 29/01/2019 đến hết 29/03/2019
3. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay.
4. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi Đại Chúng trả lãi cuối kỳ.
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ nạp điện thoại ANPAY trị giá 50,000đ và lãi
suất cộng thêm.
6. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống PVcomBank.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, nước ngoài
tham gia gửi tiền tiết kiệm tại PVcomBank.
8. Nội dung và thể lệ chi tiết
8.1. Sản phẩm áp dụng: Đối với Khách hàng gửi tiết kiệm Tiền gửi Đại Chúng lãi cuối kỳ.
8.2. Quà tặng ngay:



STT

1



Cơ cấu quà tặng:



Hạng mục
Thẻ nạp điện thoại
ANPAY giá trị
50,000đ


STT

1

Đơn giá (VND)

11,000

Tổng tiền (VND)

50,000

550,000,000

Điều kiện về số dư và kỳ hạn tối thiểu:

STT Sản phẩm tham gia
1

Số lượng quà

Loại tiền

Tiền gửi Đại Chúng
lĩnh lãi cuối kỳ

VND

Số tiền gửi tối thiểu

Kỳ hạn gửi tối thiểu

30,000,000

01 tháng

Điều kiện về số dư quy đổi:
Số tiền gửi quy đổi kỳ hạn 01
tháng

Quà tặng

Từ 300 triệu đồng trở lên

01 Quà tặng ngay là thẻ ANPAY có
giá trị 50,000đ

Trong đó: Số tiền gửi quy đổi kỳ hạn 01 tháng = Số tiền gửi * Kỳ hạn gửi (tháng)
8.3. Quà tặng lãi suất:



Cơ cấu quà tặng:
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STT



Ưu đãi

Giá trị

1

Từ 50 triệu - dưới 200 triệu

+ 0.10%/năm

2

Từ 200 triệu - dưới 500 triệu

+ 0.15%/năm

3

Từ 500 triệu trở lên

+ 0.20%/năm

Điều kiện về kỳ hạn tối thiểu: Từ 06 tháng trở lên.



8.4. Thời gian nhận quà:
Với mỗi Sổ tiết kiệm đủ điều kiện, Khách hàng được nhận lớn hơn 01 quà tặng ngay tại
đơn vị nơi khách hàng giao dịch sau khi mở sổ tiết kiệm.
8.5. Quy định về việc nhận quà:
-

Khách hàng không cộng dồn số dư của nhiều sổ tiết kiệm để nhận quà.

- Quà tặng sẽ được tặng 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.
9. Quy định khi tất toán STK trước hạn:
- Đối với các STK có kỳ hạn gửi dưới 6 tháng: Khách hàng không được rút tiền trước
thời gian thực gửi 01 tháng kể từ ngày gửi.
- Đối với các STK có kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên: Khách hàng không được rút tiền
trước thời gian thực gửi 03 tháng kể từ ngày gửi.
Trường hợp khách hàng có nhu cầu về tài chính, cần rút tiền trước thời gian quy định của
chương trình, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn tại PVcomBank. Đối với
trường hợp cấp thiết, khách hàng cần tiền mà không thể thực hiện vay cầm cố sổ tiết kiệm
tại PVcomBank được, khách hàng được phép tất toán sổ trước thời gian quy định của
chương trình nhưng phải trả lại quà tặng đã nhận, khấu trừ giá trị quà tặng tương ứng vào
phần tiền gửi.
10. Các qui 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.

-

-

Chương trình áp dụng cho các sổ tiết kiệm Tiền gửi Đại Chúng lĩnh lãi cuối kỳ trong
khoảng thời gian triển khai chương trình. Đối với các sổ tiết kiệm đến hạn trong thời gian
triển khai chương trình, phải tất toán và mở sổ tiết kiệm mới để được tham gia chương
trình.
Các quy định khác áp dụng theo Quy định tiền gửi tiết kiệm của PVcomBank.
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