
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

MIỄN PHÍ THẢ GA – RINH XE VỀ NHÀ 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/6 đến hết ngày 12/08/2015 

2. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tài khoản thanh toán thông thường; Tài khoản 

thanh toán VP Super; Tài khoản VP Staff; Tài khoản đa tiện ích Tài khoản payroll; Dịch vụ 

Internet Banking, Mobile Banking. 

3. Điều kiện về Nhận quà ngay và Nhận ưu đãi hấp dẫn  

 Điều kiện nhận quà ngay: Khi đăng ký mở mới Tài khoản thanh toán tại VPBank nhận ngay 

01 chiếc quạt cầm tay 

 Điều kiện nhận Ưu đãi hấp dẫn: 

 Miễn phí duy trì số dư tối thiểu và phí duy trì tài khoản trong vòng 12 tháng (áp dụng cho tài 

khoản mở mới) 

 Miễn phí 3 tháng sử dụng dịch vụ SMS Banking (áp dụng cho các Tài khoản đăng ký mới) 

 Miễn 12 tháng phí sử dụng dịch vụ VPBank Online (áp dụng cho các User đăng ký mới) 

 Miễn phí rút ATM  trong & ngoài hệ thống VPBank khi số dư tài khoản từ 500.000đ trở lên 

(áp dụng chung cho các tài khoản mở mới & hiện hữu) 

 Miễn phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống VPBank Online khi số dư tài 

khoản từ 2.000.000đ trở lên (áp dụng chung cho các tài khoản mở mới & hiện hữu) 

 Miễn phí rút tiền tại Việt Nam cho Thẻ ghi nợ Quốc tế Online khi số dư tài khoản từ 

5.000.000đ trở lên (áp dụng chung cho các tài khoản mở mới & hiện hữu) 

4. Quy định về cách thức tham gia Quay số may mắn: 

 Khách hàng cá nhân cần duy trì số Dư bình quân trong tài khoản thanh toán tối thiểu là 

1.000.000đ/tuần (Tài khoản thanh toán có thể được mở trước hoặc mở trong thời gian 

diễn ra chương trình) 

 Với mỗi 1.000.000 VNĐ số dư bình quân/tuần, khách hàng sẽ nhận 01 mã số dự 

thưởng. Khách hàng sẽ được nhận “Phiếu xác nhận mã số dự thưởng” - qua địa chỉ 

Email cá nhân đã đăng ký tại VPBank hoặc theo dõi Mã số dự thưởng được phát hành 

từng tuần trên website: www.vpbank.com.vn theo số TKTT của mình 

 

5. Quy định về mã số dự thưởng: 

 Mã số dự thưởng được phát hành ngẫu nhiên từ 000.000.001 đến 999.999.999 từ hệ 

thống quản lý kho mã số dự thưởng theo chương trình của VPBank 

 Các mã số dự thưởng đều có thể tham gia Quay thưởng định kỳ Tuần, Tháng và Cuối 

kỳ 

Cơ cấu 
Nội dung 

giải thưởng 

Số lượng giải thưởng mỗi 

kỳ 

Tổng số lượng 

giải thưởng 

Giải tuần Mũ bảo hiểm 30 240 

Giải Tháng Xe đạp điện Giant mã M133 2 4 

http://www.vpbank.com.vn/


Giải Cuối kỳ 
Xe máy Piagio – Vespa 

primavera 125cc 
1 1 

 

 Ngân hàng VPBank cam kết về giá trị giải thưởng nêu trên dựa trên cơ sở các hóa 

đơn/chứng từ liên quan đến việc mua/sản xuất các giải thưởng;  

 Giải thưởng các kỳ không áp dụng quy đổi ra tiền mặt; 

6. Quy định về hiệu lực mã số phát hành Quay thưởng tuần:  

 

Mã số phát hành từ 18/06 – 24/06/2015 Quay dự thưởng tuần 01 

Mã số phát hành từ 25/06  – 01/07/2015 Quay dự thưởng tuần 02 

Mã số phát hành từ 02/07  – 08/07/2015 Quay dự thưởng tuần 03 

Mã số phát hành từ 09/07 – 15/07/2015 Quay dự thưởng tuần 04 

Mã số phát hành từ 16/07 – 22/07/2015 Quay dự thưởng tuần 05 

Mã số phát hành từ 23/07 – 29/07/2015 Quay dự thưởng tuần 06 

Mã số phát hành từ 30/07 – 05/08/2015 Quay dự thưởng tuần 07 

Mã số phát hành từ 06/08 – 12/08/2015 Quay dự thưởng tuần 08 

 

7. Quy định về hiệu lực mã số phát hành Quay thưởng tháng:  

 

Các mã số phát hành từ Tuần 01 đến tuần 04 Quay thưởng của tháng thứ nhất  

Các mã số phát hành từ Tuần 05 đến tuần 08 Quay thưởng của tháng thứ hai  

Tất cả các mã số phát hành từ 18/06 – 

12/08/2015 

Quay thưởng cuối kỳ 

 

8. Quy định về Các mã số dự thưởng hết Hiệu lực: Các Trường hợp khách hàng là chủ 

Tài khoản thanh toán đóng tài khoản trong thời gian diễn ra Chương trình thì các Mã số 

đã phát hành hết Hiệu lực tham gia Quay thưởng Tháng và Cuối kỳ.  


