
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

 
1. Tên chương trình khuyến mại:  “Hành trình 20 năm gắn kết -Cuộc sống tươi đẹp cùng VIB".  

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng  

4. Thời gian khuyến mại: 05/08/2016 đến 05/10/2016  

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: túi xách du lịch, vali cao cấp, Voucher nghỉ dưỡng tại 
An Lam Ninh Van Bay Villas Resort 

6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm có kỳ hạn trên 12 tháng của vay bất động sản, vay 
mua ô tô, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay kinh doanh (vay bổ sung vốn kinh doanh, Vay 
đầu tư tài sản cố định), vay du học, tái tài trợ theo gói lãi suất ban hành cùng chương trình; Tiền 
gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang; Thẻ tín dụng VIB mang mã sản phẩm dành cho khách 
hàng (trừ khi có quy định khác tại từng Ưu đãi); Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống của 
Prudential tại VIB. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng 
cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng sản phẩm dịch vụ tại VIB theo quy định của chương 
trình 

8. Cơ cấu giải thưởng:   

 
STT Hạng mục Số lượng 

1 Túi du lịch      9.700  
2 Vali cao cấp        900  
3 Voucher nghỉ dưỡng 45 

 

9. Tổng giá trị hàng hoá. dịch vụ dùng để khuyến mại:  2.885.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ tám 
trăm tắm mươi năm triệu đồng chẵn) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Public 

10.  Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

10.1 Chương trình tặng quà Túi du lịch, Vali cao cấp 

a. Quy định các nhóm khách hàng được tặng quà  

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng nhận quà tặng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VIB 

đáp ứng điều kiện của chương trình, Cụ thể như sau: 

 

Nhóm khách 
hàng 

Điều kiện nhận quà Quà tặng 

Khách hàng 
tiết kiệm 

Mở mới sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, 
kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng 

Túi du lịch 

Mở mới sổ tiết kiệm từ 500 triệu trở lên kỳ hạn từ 3 đến 6 
tháng 

Túi du lịch 

Mở mới sổ tiết kiệm từ 2 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn từ 7 tháng 
đến 11 tháng 

Vali cao cấp 

Khách hàng 
vay 

Giải ngân khoản vay bất động sản , vay mua ô tô, vay tiêu 
dùng có tài sản bảo đảm, vay kinh doanh, vay du học, tái tài 
trợ có số tiền vay từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng 

Túi du lịch 

Giải ngân khoản vay bất động sản , vay mua ô tô, vay tiêu 
dùng có tài sản bảo đảm, vay kinh doanh, vay du học, tái tài 
trợ có số tiền vay từ 1 tỷ đồng trở lên  

Vali cao cấp 

Khách hàng 
thẻ tín dụng  

Mở mới thẻ tín dụng VIB Classic, VIB Gold trong thời gian 
khuyến mại; thỏa mãn điều kiện kích hoạt và phát sinh ít 
nhất 01 giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ bằng thẻ 
Chính và/hoặc thẻ Phụ hợp lệ có giá trị từ 300.000 đồng trở 
lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành và 
được ghi nhận về hệ thống VIB trước ngày 04/11/2016* 

2.000 Túi 
du lịch 

Mở mới thẻ tín dụng Platinum Double Cash Back trong thời 
gian khuyến mại; thỏa mãn điều kiện kích hoạt và phát sinh 
ít nhất 01 giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ bằng thẻ 
Chính và/hoặc thẻ Phụ hợp lệ có giá trị từ 01 triệu đồng trở 
lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành và 
được ghi nhận về hệ thống VIB trước ngày 04/11/2016* 

500 Vali cao 
cấp 

Khách hàng 
bảo hiểm 

Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm có giá trị phí bảo 
hiểm quy năm từ 15 đến dưới 30 triệu đồng 

250 Túi du 
lịch/tháng 

Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm có giá trị phí bảo 
hiểmquy năm từ 30 triệu đồng trở lên 

50 Vali cao 
cấp/tháng 

 



 

Public 

* Lưu ý Khách hàng thẻ: Giao dịch hợp lệ không bao gồm các giao dịch được thực hiện nhưng 

không có Mã chuẩn chi. Những giao dịch đã được thực hiện nhưng chưa ghi nhận vào hệ thống 

VIB trước ngày 04/11/2016 sẽ không hợp lệ dù Chủ thẻ đã nhận được tin nhắn SMS thông báo 

giao dịch thực hiện thành công từ VIB.  

 

 

b. Cách thức nhận quà tặng 
- Khách hàng vay và Khách hàng tiết kiệm sẽ nhận quà tặng ngay sau khi sử dụng các sản 

phẩm dịch vụ hợp lệ tại các chi nhánh, phòng giao dịch của VIB.  

- Đối với Khách hàng thẻ: VIB sẽ tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng 

ngay vào cuối mỗi kỳ khuyến mại. Khách hàng nhận được thông báo qua tin nhắn SMS (kèm 

mã số quà tặng) theo tháng và không trễ hơn 10 ngày làm việc đầu tiên trong tháng liền kề. 

Khách hàng xuất trình nội dung tin nhắn thể hiện mã số quà tặng tại chi nhánh/phòng giao 

dịch đang giao dịch để nhận quà. Số lượng quà tặng dành cho khách hàng thẻ là cố định 

trong suốt chương trình. Chương trình tặng quà kết thúc khi hết quà tặng. 

- Đối với khách hàng tham gia bảo hiểm: VIB sẽ tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện 

nhận quà tặng (khách hàng có hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian diễn ra 

chương trình khuyến mại và phí bảo hiểm quy năm của hợp đồng đạt mức theo thể lệ quà 

tặng và hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào thời điểm xét quà tặng) vào cuối mỗi tháng của kỳ 

khuyến mại. Khách hàng nhận được thông báo qua tin nhắn SMS (kèm mã số quà tặng) theo 

tháng và không trễ hơn 10 ngày làm việc đầu tiên trong tháng. Khách hàng xuất trình nội 

dung tin nhắn thể hiện mã số quà tặng tại chi nhánh/phòng giao dịch đang giao dịch để 

nhận quà. Số lượng quà tặng dành cho khách hàng bảo hiểm là cố định trong mỗi tháng. 

Không giới hạn số lượng quà tặng đối với một khách hàng. Chương trình tặng quà kết thúc 

khi hết quà tặng.  

 

Ghi nhận hợp đồng bảo hiểm Thời hạn thông báo cho khách hàng đủ điều 

kiện nhận ưu đãi 

Kỳ 1: 05/08/2016 – 31/08/2016 10– 15/09/2016 

Kỳ 2: 01/09/2016 – 05/10/2016  10 – 15/10/2016 

  

10.2 Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu có thẻ tín dụng VIB – Tặng Voucher nghỉ 

dưỡng 

- Hình thức: Mỗi tuần áp dụng 05 voucher nghỉ dưỡng 02 ngày 01 đêm tại An Lam Ninh Van Bay 

Villas Resort cho 05 Chủ thẻ tín dụng có tổng giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ 

hợp lệ cao nhất và đạt tối thiểu 10 triệu đồng trong “Tuần”.  
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- Áp dụng: Chủ thẻ tín dụng hiện hữu (có ngày phát hành tài khoản thẻ trước 05/08/2016 và áp 

dụng cho CBNV VIB); 

 

 

 

 

- Lưu ý:  
  Đơn vị tính giao dịch được định nghĩa theo ngày và dựa trên hệ thống VIB; 
  “Tuần” được định nghĩa bắt đầu từ thứ Sáu tuần này đến thứ Năm tuần tiếp theo (giờ Việt 

Nam. GMT + 7 theo hệ thống của VIB). Cụ thể như bảng sau: 

 

 

 
 Trường hợp có nhiều hơn 05 Chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch chi tiêu cao nhất bằng nhau 

trong Tuần thì Chủ thẻ nào đạt tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ cao nhất trong thời gian 
sớm nhất (theo ghi nhận trên hệ thống VIB) sẽ nhận được nhận ưu đãi; 

 Tổng giá trị giao dịch chi tiêu của mỗi Tuần được tính bằng cách cộng gộp giá trị của các 
giao dịch chi tiêu hợp lệ trong Tuần đó của Chủ thẻ. Giao dịch chi tiêu hợp lệ phải có ngày 
giao dịch nằm trong khoảng thời gian của mỗi Tuần và ghi nhận về hệ thống không trễ hơn 
12/10/2016;  

 Giao dịch chi tiêu hợp lệ không bao gồm các giao dịch được thực hiện nhưng không có Mã 
chuẩn chi. Những giao dịch đã được thực hiện nhưng chưa ghi nhận vào hệ thống VIB trước 
ngày 12/10/2016 sẽ không hợp lệ dù Chủ thẻ đã nhận được tin nhắn thông báo giao dịch 
thực hiện thành công từ VIB; 

Mỗi Chủ thẻ Chính hợp lệ chỉ được nhận 01 (một) voucher trong suốt chương trình khuyến mại 

ngay cả trong trường hợp Chủ thẻ đủ điều kiện trọng các Tuần khác nhau. 

 

 

 

Tuần Từ ngày Đến ngày Tuần Từ ngày Đến ngày 

Tuần 1 05/08/2016 11/08/2016 Tuần 6 09/09/2016 15/09/2016 

Tuần 2 12/08/2016 18/08/2016 Tuần 7 16/09/2016 22/09/2016 

Tuần 3 19/08/2016 25/08/2016 Tuần 8 23/09/2016 29/09/2016 

Tuần 4 26/08/2016 01/09/2016 Tuần 9 30/09/2016 05/10/2016 

Tuần 5 02/09/2016 08/09/2016    


