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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Mở tài khoản Online X3 (Nhân 3) ưu đãi  

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước. 

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng hiện hữu của PVcomBank và khách hàng 

mới mở tài khoản thanh toán của PVcomBank bằng phương thức định danh điện tử (eKYC). 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

Đối tượng khách hàng 

Số lượng 

giải 

thưởng 

Giá trị quà tặng 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Khách hàng hiện hữu PVcomBank 

Khách hàng hiện hữu của 

PVcomBank tham gia giới thiệu 

khách hàng mở tài khoản thanh 

toán bằng eKYC, được ghi nhận 

bởi hệ thống của PVcomBank. 

30.000 50,000 1,500,000,000 

Giải thưởng bonus: Khách hàng hiện hữu tham gia chương trình, nhận thưởng khi giới thiệu 

thành công số lượng khách hàng mở mới tài khoản mỗi tháng đạt các mức như sau: 

05 - 09 khách hàng  2.000 50,000 100,000,000 

10 -14 khách hàng  600 150,000 90,000,000 

15 khách hàng trở lên  300 300,000 90,000,000 

Khách hàng mở mới tài khoản thanh toán có nhập mã giới thiệu 

Khách hàng đủ 18 tuổi trở lên 

tham gia mở tài khoản thanh toán 

bằng eKYC, được ghi nhận bởi hệ 

thống của PVcomBank. 

30.000 20,000 600,000,000 

Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch 

thanh toán đầu tiên, tối đa 50.000 
8.000 50,000 400,000,000 
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VNĐ khi thực hiện các giao dịch tài 

chính chủ động. 

TỔNG   2,780,000,000 

7. Nội dung chi tiết chương trình  

7.1 Nội dung khuyến mại  

7.2.1 Áp dụng khách hàng hiện hữu tại PVcomBank 

- Tặng 50.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán được mở tại PVcomBank, áp dụng cho khách 

hàng hiện hữu tại PVcomBank giới thiệu thành công 01 khách hàng mở mới tài khoản 

thanh toán bằng eKYC, được ghi nhận trên hệ thống của PVcomBank. 

- Mỗi khách hàng hiện hữu tham gia chương trình sẽ được ghi nhận số tiền thưởng tối đa 

tương đương với giới thiệu thành công 33 khách hàng mở mới trong 01 tháng. Việc giới 

thiệu khách hàng thứ 34 trở lên trong thời gian 01 tháng sẽ không được ghi nhận tiền 

thưởng. 

- Giải thưởng bonus: tặng tiền cho khách hàng hiện hữu khi giới thiệu thành công số lượng 

khách hàng mở mới tài khoản thanh toán bằng eKYC, số lượng khách hàng được tính theo 

tháng đạt các mức như sau: 

 Giới thiệu 05 - 09 khách hàng: Nhận 50.000 VNĐ; 

 Giới thiệu 10 – 14 khách hàng: Nhận 150.000 VNĐ; 

 Giới thiệu từ 15 khách hàng: Nhận 300.000 VNĐ. 

- Khách hàng đồng thời nhận được giải thưởng giới thiệu khách hàng và giải thưởng bonus 

nếu thỏa mãn điều kiện chương trình. 

7.2.2 Áp dụng với khách hàng mở mới tài khoản  

- Tặng 20.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán, áp dụng cho khách hàng mở mới tài khoản 

thanh toán thành công bằng eKYC và nhập mã giới thiệu khách hàng là số điện thoại khách 

hàng hiện hữu đã tồn tại trên hệ thống của PVcomBank thỏa mãn điều kiện: 

 Khách hàng chưa có mã CIF tại PVcomBank; và 

 Nhập mã giới thiệu là số điện thoại của khách hàng đã có tài khoản tại PVcomBank. 

- Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch thanh toán đầu tiên, tối đa 50.000 VNĐ cho 800 khách hàng 

đầu tiên mỗi tháng khi thực hiện các giao dịch tài chính chủ động có giá trị tối thiểu 50.000 

VNĐ trên ứng dụng PV Mobile Banking trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản thanh 

toán thành công.  

- Các giao dịch tài chính chủ động trên ứng dụng PV Mobile Banking hợp lệ gồm: 

 Chuyển tiền liên ngân hàng, huyển tiền nhanh Napas 247; 

 Chuyển tiền nội bộ (không bao gồm các giao dịch cùng chủ tài khoản); 
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 Thanh toán tiền điện thoại (Topup, Auto Topup); 

 Thanh toán hóa đơn, thanh toán hóa đơn tự động; 

 Chuyển tiền bằng QR Code (áp dụng từ 01/7/2022). 

- Cách thức giới thiệu  

 Người giới thiệu thực hiện giới thiệu khách hàng bằng cách gửi mã giới thiệu là số điện 

thoại theo thông tin được đăng ký/lưu trên hệ thống của PVcomBank đến người được 

giới thiệu. 

7.2 Quy định chung 

7.2.1 Quy định tài khoản  

- Tại thời điểm xác định khách hàng trúng thưởng, tài khoản thanh toán của khách hàng vẫn 

đang trong tình trạng hoạt động. 

- Trường hợp, có từ 02 CIF trở lên có số điện thoại trùng nhau, tiền thưởng sẽ được chi trả 

sau khi hệ thống kiểm tra được đúng CIF và số tài khoản của người giới thiệu thông qua 

xác nhận thông tin của người được giới thiệu. 

- Đối với người giới thiệu có từ 02 tài khoản thanh toán trở lên sẽ ưu tiên chi trả tiền thưởng 

vào tài khoản phát sinh giao dịch gần nhất.  

7.2.2 Quy định người tham gia chương trình   

- Người giới thiệu: Là khách hàng hiện hữu của PVcomBank thực hiện giới thiệu khách hàng 

mở mới tài khoản thanh toán bằng eKYC thành công trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Người giới thiệu được ghi nhận thành công khi người được giới thiệu nhập đúng mã giới 

thiệu vào phần “Nhập mã giới thiệu” và mở thành công tài khoản thanh toán bằng eKYC. 

- Người được giới thiệu: là những khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại PVcomBank, 

mở tài khoản thanh toán bằng eKYC thành công qua đường link là: 

onboarding.pvcombank.com.vn trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Một khách hàng chỉ được tham gia 01 chương trình khuyến mại liên quan tới mở mới tài 

khoản thanh toán trong cùng một thời điểm. 

- Khách hàng không được khóa, đóng tài khoản thanh toán trong thời gian diễn ra chương 

trình và tới trước thời điểm trao giải. 

- Chương trình không áp dụng với khách hàng được ghi nhận trên hệ thống là cán bộ nhân 

viên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank). 

7.3 Quy định thông báo  

- PVcomBank sẽ thông báo danh sách khách hàng được đủ điều kiện nhận thưởng của tháng 

trước vào ngày 15 hàng tháng tiếp theo trên website chính thức của PVcomBank tại địa 

chỉ: https://pvcombank.com.vn.  

7.4 Quy định trao thưởng  
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- Hình thức chi trả: chi trả ngay vào tài khoản thanh toán PVcomBank khi hệ thống 

PVcomBank ghi nhận khách hàng thực hiện mở tài khoản/giao dịch thành công và thỏa 

mãn các điều kiện của giải thưởng. Đối với giải thưởng bonus sẽ chi thưởng vào ngày 15 

của tháng tiếp theo. 

- Muộn nhất sau 5 ngày làm việc tính từ thời điểm thông báo danh sách khách hàng đủ điều 

kiện nhận thưởng, PVcomBank sẽ thực hiện trao giải tiền mặt vào tài khoản thanh toán 

của Khách hàng tại PVcomBank. 

- Trong trường hợp cùng thời điểm, có nhiều khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện chương 

trình. PVcomBank sẽ trao thưởng cho khách hàng đủ điều kiện sớm hơn được ghi nhận 

trên hệ thống. 

7.5 Quy định khác 

- PVcomBank chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng chứng xác định 

trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan 

và công khai. 

- Các khiếu nại, tranh chấp giữa PVcomBank và khách hàng phát sinh từ 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. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều 

khoản của Thể lệ chương trình. 

- Các thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi nhánh 

của PVcomBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của 

PVcomBank, hotline 1900 555592 hoặc 1800 5555 92 (Hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên). 

- Quyết định của PVcomBank về các vấn đề liên quan đến chương trình là quyết định cuối 

cùng và ràng buộc đối với chủ tài khoản thanh toán. 
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