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THỂ LỆ CTKM “GIAO DỊCH TẠI NHÀ, LỢI ÍCH NHÂN 3” 

 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 27/04/2020  đến hết ngày 24/07/2020. 

2. Hình thức khuyến mại: Quà tặng cào nhận tiền mặt vào tài khoản.  

3. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam sử dụng 

TKTT, Dịch vụ SMS Banking, Dịch vụ Internet Banking và tham gia gửi tiết kiệm online (Gửi trên 

kênh ngân hàng điện tử nền tảng Internet Banking, không áp dụng đối với nền tảng Mobile Banking) 

với sản phẩm Tiền gửi Đại chúng online 

4. Cơ cấu giải thưởng toàn chương trình: 

- Tổng số lượng giải thưởng toàn chương trình: 2.640 giải 

- Giá trị các giải thưởng: 120000đ; 110000đ; 100000đ; 80000đ; 70000đ; 

60000đ;50000đ;30000đ;20000đ;10000đ 

5. Nội dung chi tiết thể lệ hạng mục cào tặng ngay tiền mặt vào tài khoản thanh toán: 

5.1.  Điều kiện tham dự:  

- Khách hàng sử dụng TKTT (TKTT có thể mở trước hoặc trong thời gian diễn ra chương trình)  

- Khách hàng sử dụng Dịch vụ SMS Banking (Dịch vụ SMS Banking có thể mở trước hoặc trong thời 

gian diễn ra chương trình) 

- Khách hàng sử dụng Dịch vụ Internet Banking (Dịch vụ Internet Banking có thể mở trước hoặc 

trong thời gian diễn ra chương trình) 

- Khách hàng gửi tiền sản phẩm Tiền gửi Đại chúng online (Gửi trên kênh ngân hàng điện tử nền tảng 

Internet Banking, không áp dụng đối với nền tảng Mobile Banking) 

   Số dư tối thiểu: 50.000.000 VNĐ. 

   Kỳ hạn tiền gửi: 1, 2, 3, 4, 5 tháng. 

5.2. Thời gian nhận quà: Giải thưởng sẽ được PVcomBank chuyển vào TKTT của Khách hàng đạt 

giải trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng thực hiện việc xác định trúng thưởng và không bao gồm 

ngày nghỉ T7,CN 

5.3. Quy định về việc cào và nhận quà: 

- Với mỗi một lần đáp ứng đủ điều kiện nêu tại mục 5.1, Khách hàng được nhận 01 lần cào ngay trên 

màn hình giao dịch của Internet Banking ngay sau khi khách hàng gửi tiết kiệm thành công. 

- Chương trình cào trúng thưởng 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 tổng số lượng quà tặng, tùy theo điều 

kiện nào đến trước. 

- Khách hàng sẽ được cào ngẫu nhiên để nhận 1 trong các phần quà trong tổng kho quà theo cơ cấu 

quà tặng toàn bộ chương trình được quy định tại mục 7 thể lệ này. Khách hàng cào 1 lần cho 1 thẻ 

cào. 

- Khách hàng sẽ thực hiện xác định trúng thưởng online ngay trên nền tảng internet banking của 

PVcomBank ngay sau khi khách hàng hoàn tất việc tiền tiết kiệm theo quy định. 

6. Quy định về việc dừng tham gia chương trình: 

- Quy định thời gian tất toán Thẻ tiết kiệm: khi tham gia chương trình, khách hàng không được phép 

tất toán trước hạn. Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng phải hoàn trả lại toàn bộ 

giải thưởng mà mình đã trúng thưởng. 
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- Quy định về việc hủy sử dụng 1 trong các dịch vụ TKTT, SMS Banking, Internet Banking: khi tham 

gia chương trình, khách hàng không được hủy sử dụng 1 trong các dịch vụ trên trong thời gian 

chương trình. Trường hợp khách hàng hủy sử dụng dịch vụ trước hạn, khách hàng phải hoàn trả lại 

toàn bộ giải thưởng mà mình đã trúng thưởng 

7. Hướng dẫn các bước tham gia chương trình:  

 Bước 1: Với mỗi lần gửi tiêt kiệm online thành công và đáp ứng đủ các điều kiện tham 

dự chương trình thì khách hàng sẽ thực hiện cào luôn, hệ thống sẽ hiển thị: 

 

 Bước 2:  

 + Nếu Khách hàng chọn “Không đồng ý tham gia” -> Hệ thống sẽ quay về trang chủ giao 

diện giao dịch thông thưởng 

 + Khách hàng chọn “Đồng ý tham gia” sẽ được tham gia cào trúng thưởng, hệ thống sẽ hiển 

thị hộp cào:  

 

 Bước 3: Khách hàng bấm vào nút “Cào trúng thưởng”. Sau khi cào, phần mềm sẽ tự động 

thực hiện thuật toán để xác định giải thưởng mà khách hàng trúng thưởng từ kho giải thưởng 

chung của cả chương trình khuyến mại và hiện thị hộp nội dung trúng thưởng: (Hình ảnh mang 

tính mình họa) 
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 Bước 4: Khách hàng đóng hộp thông báo trúng thưởng bằng cách bấm vào biểu tượng dấu “x” ở 

góc trên bên phải hộp thông báo 

 


