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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Gửi niềm tin – Nhân hạnh phúc. 

2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 18/09/2019  đến hết ngày 30/11/2019. 

3. Hình thức khuyến mại: Quà tặng  ngay. 

4. Hàng hoá dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi chương  trình khuyến mại VNĐ kết hợp mua hợp 

đồng Bảo hiểm nhân thọ. 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Áo mưa, Mũ bảo hiểm, TKTT số đẹp. 

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 tham gia gửi 

tiền tiết kiệm VNĐ  và mua Bảo hiểm nhân thọ tại PVcomBank. 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết 

8.1. Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi chương trình khuyến mại VNĐ 

8.2. Cơ cấu quà tặng: 

STT Hạng mục Số lượng quà Đơn giá  (VND) Tổng tiền (VND) 

1 Áo mưa 340 82,000 82,340,000 

2 Mũ bảo hiểm 1,080 134,000 144,720,000 

4 
TKTT số đẹp có 500,000 

trong TK 
198 500,000 99,000,000 

5 
TKTT số đẹp có 1,000,000 

trong TK 
99 1,000,000 99,000,000 

 Tổng 3,000  425,060,000 

8.3. Điều kiện nhận quà: 

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm sản phẩm Tiền gửi Chương trình khuyến mại VNĐ kết 

hợp mua Bảo hiểm nhân thọ trong thời gian triển khai CTKM. Thỏa mãn các điều kiện cụ thể 

sau:  

STT Loại quà 
Kỳ hạn gửi 

tối thiểu 

Số tiền gửi tối 

thiểu 

Số dư quy đổi 

tối thiểu 

Giá trị gói Bảo 

hiểm/năm 

1 Áo mưa 1 tháng 30,000,000 350,000,000 15,000,000 

2 Mũ Bảo hiểm 1 tháng 50,000,000 500,000,000 20,000,000 

3 
TKTT số đẹp có 

500,000 trong TK 
1 tháng 150,000,000 2,000,000,000 30,000,000 

4 
TKTT số đẹp có 

1,000,000 trong TK 
1 tháng 300,000,000 4,000,000,000 50,000,000 
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Trong đó: Số tiền gửi quy đổi tối thiểu = Số tiền gửi tối thiểu * Kỳ hạn gửi (tháng) 

8.4. Thời gian nhận quà: 

Với mỗi Sổ tiết kiệm đủ điều kiện cùng đăng ký mua thành công gói Bảo hiểm tương ứng, 

Khách hàng được nhận 01 combo quà tặng ngay và lãi suất tương ứng tại đơn vị nơi khách 

hàng giao dịch sau khi mở sổ tiết kiệm. 

8.5. Quy định về việc nhận quà: 

- Khách hàng chỉ được nhận 01combo quà tặng ngay trong 01 ngày.  

- Khách hàng không cộng dồn số dư của nhiều sổ tiết kiệm để tham gia nhận 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. 

8.6. Quy định khi tất toán STK trước hạn, mua Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ không thành 

công: 

- Quy định thời gian tất toán STK:  

 Đối với khách hàng mở STK kỳ hạn từ 01 tới 06 tháng, khi tham gia CTKM khách 

hàng không được phép tất toán trước hạn. 

 Đối với khách hàng mở STK kỳ hạn từ 07 tháng trở lên, khi tham gia CTKM khách 

hàng không được rút tiền trước thời gian thực gửi 06 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 ngay và ưu đãi lãi suất đã nhận (nếu có) khấu trừ 

giá trị quà tặng tương ứng vào phần tiền gửi. 

- Quy định đối với mua Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ không thành công: 

+   Đối với Khách hàng bị công ty Bảo hiểm nhân thọ từ chối Hợp đồng Bảo hiểm trong 

vòng 21 ngày kể từ ngày đăng ký mua: khách hàng không phải trả lại quà tặng ngay bằng 

hiện vật nhưng sẽ phải trả lại giá trị quà tặng ưu đãi lãi suất (nếu có), khấu trừ giá trị vào 

phần tiền gửi. 

- +   Đối với Khách hàng chủ động chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm trong thời gian quy định: 

khách hàng phải trả lại quà tặng ngay và ưu đãi lãi suất đã nhận, khấu trừ giá trị quà tặng 

tương ứng vào phần tiền gửi. 

9. Các qui định khác 

- PVcomBank sẽ được sử dụng hình ảnh và tên của các khách hàng được nhận quà 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 Chương trình khuyến mại VNĐ kết hợp 

Bảo hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian triển khai chương trình. Đối với các sổ tiết kiệm 



Trang 3 / 3 

 

đến hạn trong thời gian triển khai chương trình, phải tất toán và mở sổ tiết kiệm mới để 

được tham gia chương trình.  

- 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 tiền gửi tiết kiệm của PVcomBank. 

 

 


