
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM ONLINE 

1. Tên chương trình: Gia tặng lợi ích cho khách hàng gửi tiết kiệm online  

2. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm trực tuyến bao gồm Tiết kiệm trực tuyến thường và 

Tiết kiệm trực tuyến gửi góp Easy Savings. Loại tiền gửi: VND 

3. Thời gian triển khai: Từ ngày 21/05/2015 đến hết ngày 30/06/2015, hoặc cho đến khi đạt mốc 

3.000 khách hàng nhận quà, tùy theo điều kiện nào đến trước.  

4. Phạm vi triển khai: Khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

5. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân  

6. Cơ cấu quà tặng: 

a) Chi tiết quà tặng   

Quà tặng Nội dung quà tặng 
Trị giá quà tặng 

(VND) 

Tổng số lượng 

quà tặng 

Gói quà tặng 

sữa TH true 

Milk 

Gói quà tặng sữa tươi sạch gồm có 5 

sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm 

sữa tươi sạch TH true Milk 

100.000 3.000 

Lưu ý:  Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt dưới mọi hình thức.  

b) Quy định về quà tặng:  

Gói quà tặng sữa tươi sạch gồm có 5 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm sữa tươi sạch TH true 

Milk: 

- Sữa chua tự nhiên có đường TH true Yogurt: 1 lốc, tương đương 4 hộp sữa chua (hương 

vị: có đường, ít đường, sô cô la hoặc dâu) 

- Sữa tươi công thức cho trẻ em trên 6 tuổi TH school Milk 180ml: 1 chai (hương vị: tự nhiên 

hoặc dâu) 

- Sữa tươi công thức cho trẻ em trên 2 tuổi TH Top Kid 180ml: 1 chai (hương vị: vani, sô cô 

la, hoặc dâu) 

- Sữa tươi bổ sung dưỡng chất Collagen cho người lớn 180ml: 1 chai 

- Sữa tươi bổ sung dưỡng chất Canxi hoặc Phytosterone cho người lớn 180ml: 1 chai 

7. Nội dung chương trình:   

a)  Điều kiện tham gia chương trình  

- Khách hàng cá nhân gửi mới khoản tiết kiệm trực tuyến bằng Đồng Việt Nam (VND) theo 

quy định của VPBank trên kênh VPBank Online tại địa chỉ www.vpbank.com.vn   hoặc trên 

ứng dụng VPBank Mobile trong thời gian triển khai chương trình.  

- Đối với Tiết kiệm trực tuyến thường: Số tiền gửi tối thiểu 30.000.000 VND  

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


 

- Đối với Tiết kiệm trực tuyến gửi góp Easy Savings: Số tiền gửi lần đầu tiên tối thiểu là 

10.000.000 VND . 

- Kỳ hạn gửi tối thiểu là 6 tháng. 

- Chỉ áp dụng cho các khách hàng có địa chỉ nhận quà tại 2 khu vực địa lý Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Quy định về thời gian, địa điểm gửi quà: 

- VPBank sẽ có trách nhiệm liên hệ với khách hàng để xác nhận địa chỉ giao quà trước khi tiến 

hành vận chuyển quà. Địa chỉ nhận quà của khách hàng sẽ là địa chỉ khách hàng xác nhận 

cuối cùng với VPBank.  

- Công ty cổ phần sản phẩm tươi sạch MooMoo là đại diện chịu trách nhiệm thực hiện việc 

chuyển quà tặng của VPBank tới tận tay tại cho Khách hàng trong vòng tối đa 05 ngày kể từ 

ngày Khách hàng được ghi nhận đủ điều kiện nhận quà theo quy định tại Điểm a Khoản 7 

Thể lệ này, tới địa chỉ được Khách hàng đăng ký và xác nhận với VPBank.  

- Khi nhận quà, Khách hàng có trách nhiệm ký xác nhận đã nhận quà tặng.  

8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình: 

Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách 

Hàng 24/7 - Hotline – 1900545415 hoặc 04.39288880. 

9. Các quy định khác: 

a) VPBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi 

hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Khách hàng 

không thực hiện được giao dịch gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp VPBank sẽ nỗ 

lực tối đa trong việc xử lý các tình huống liên quan phát sinh nhằm thực hiện chương trình đảm 

bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. 

b) Khách hàng trúng thưởng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận quà, các loại thuế và các 

khoản chi phí khác theo quy định của Pháp luật và của VPBank (nếu có). 

c) Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều 

kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên 

quan đến Chương trình  này (nếu có). 

d) VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, xác định khách 

hàng nhận quà.  

e) VPBank được quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến Khách hàng, người 

nhận quà cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank. 

f) Nội dung Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông 

báo tại website www.vpbank.com.vn ; 

g) Việc khuyến mại sẽ được VPBank thực hiện theo đúng các quy định liên quan của pháp luật 

hiện hành. 

h)   Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy 

chế hiện hành của VPBank 

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

