
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“QUÀ TẶNG TRAO TAY MỪNG NGÀY HỢP NHẤT” 

 

1. Thời gian thực hiện:  

- Chương trình khuyến mại “Quà tặng trao tay – Mừng ngày hợp nhất”  sẽ diễn ra từ ngày 

04/10/2013 đến hết ngày 14/10/2013 hoặc đến khi hết quà tặng. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Tất cả các khách hàng giao dịch tại PVcomBank trong thời gian triển khai chương trình, 

cụ thể là:  

- Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn VND, USD 

- Khách hàng mở tài khoản thanh toán mới (số cif mới và có số dư 50.000đ duy  trì) 

- Khách hàng mở thẻ ATM lần đầu (số cif mới và có số dư 50.000đ duy  trì) 

- Khách giao dịch chuyển tiền thanh toán trong nước và quốc tế tại PVcomBank. 

3. Sản phẩm áp dụng: 

- Khách hàng tham gia gửi sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm/có kỳ hạn (ngoại trừ Khách hàng 

tham gia gửi sản phẩm tiền gửi  “Quay số trúng ngay – vận may hợp nhất” và Sản phẩm 

tiền gửi Định kỳ trả lãi trước sẽ không được nhận quà”. 

- Tất cả Khách hàng tham gia mở tài khoản thanh toán, mở thẻ ATM, chuyển tiền thanh 

toán (trong nước, quốc tế) 

4. Phạm vi thực hiện:  

- Chương trình khuyến mại “Quà tặng trao tay – Mừng ngày hợp nhất” áp dụng tại các 

đơn vị trong hệ thống PVcomBank. 

5. Nội dung chương trình: 

- Khách hàng đến giao dịch theo các sản phẩm quy định sẽ được nhận các loại quà tặng 

như sau: 

Stt Đối tượng khách hàng Loại quà tặng 

1 Khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, mở thẻ, 

chuyển tiền trong nước và quốc tế, giải ngân hồ sơ vay vốn 

hoặc gửi tiền tiết kiệm dưới 50 triệu đồng hoặc ngoại tệ 

tương đương 

Túi vải không dệt 

2 KH gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 

hoặc ngoại tệ tương đương 

Ly (cốc) sứ Minh 

Long 

3 KH gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 

hoặc ngoại tệ tương đương 

Áo mưa hoặc Ô (dù) 

đi nắng 

4 KH gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ hoặc ngoại 

tệ tương đương 

Bộ ly (cốc) thủy tinh 

5 KH gửi tiết kiệm 1 tỷ trở lên hoặc ngoại tệ tương đương Bộ tách trà sứ Minh 

Long 



- Riêng đối với khách hàng thực hiện giao dịch mở tài khoản thanh toán lần đầu (số CIF 

mới và số dư tối thiểu 50.000 đ duy trì trên tài khoản): được giảm 50% phí giao dịch 

chuyển tiền ra ngoài hệ thống nhưng cùng tỉnh/thành phố với số tiền dưới 500trđ/lần 

chuyển, thời hạn giảm phí đến hết ngày 31/12/2013. 

- Khách hàng phát hành thẻ ATM lần đầu và duy trì số dư 50.000đ trong tài khoản: được 

miễn phí rút tiền ATM nội mạng, thời hạn áp dụng cũng đến hết ngày 31/12/2013.  

6. Điều kiện tham gia: 

- Khách hàng gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn được nhận quà tặng phải duy trì thời 

gian gửi từ 01 tháng trở lên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng nguồn vốn, 

khách hàng có thể dùng sổ tiết kiệm để cầm cố vay vốn tại PVcomBank với lãi suất ưu 

đãi công bố tại thời điểm vay. Nếu Khách hàng rút trước hạn mà không làm thủ tục vay 

lại, Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại quà tặng cho Ngân hàng bằng tiền mặt tương ứng 

với giá trị loại quà tặng khách hàng được nhận khi gửi tiền. 

- Khách hàng mở tài khoản đồng thời mở thẻ trong cùng 01 ngày làm việc thì chỉ được 

nhận 01 phần quà tặng. 

- Đối với mỗi sổ tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn Khách hàng sẽ được nhận một loại quà 

tặng tương ứng với số tiền gửi của sổ.  Khách hàng có thể cộng dồn số dư tiền gửi của 

nhiều sổ để nhận quà tặng có giá trị cao hơn./. 


