
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT  

1. Tên chương trình: “Trải nghiệm thanh toán - Ưu đãi ngập tràn” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (06 tuần). 

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống Ngân hàng Bản Việt. 

4. Tổng giá trị giải thưởng: 49.400.000 (bốn mươi chín triệu bốn trăm nghìn) đồng. 

5. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng các dịch vụ qua VNPAY trên ứng dụng Viet 

Capital Mobile Banking. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán (TGTT), tặng hiện vật. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu 

giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 

Hình thức 

trao 

thưởng 

Giá trị  

giải thưởng 

(VND) 

Số 

lượng  

giải 

thưởng 

Số đợt 

hoặc 

tuần 

Tổng  

giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VND) 

Giải 

Thanh 

toán 

Mỗi tuần, tặng 30.000 đồng 

cho 180 Khách hàng đầu tiên 

thực hiện thành công giao dịch 

tài chính qua VNPAY trên ứng 

dụng Viet Capital Mobile 

Banking trong thời gian diễn ra 

chương trình (tối thiểu 

100.000 đồng/giao dịch). 

Tặng tiền 

vào tài 

khoản 

TGTT 

30.000 180 6 tuần 1.080 32.400.000 

Giải 

Doanh 

số 

Tặng 01 Máy lọc không khí 

LG PuriCare cho 01 Khách 

hàng có tổng doanh số giao 

dịch tài chính cao nhất trên 

ứng dụng Viet Capital Mobile 

Banking trong suốt thời gian 

diễn ra chương trình (tối thiểu 

10.000.000 đồng). 

Tặng hiện 

vật 
5.000.000 1 1 đợt 1 5.000.000 

Giải 

Khuyến 

khích 

Mỗi tuần, tặng 1.000.000 

đồng cho 02 Khách hàng có 

tổng doanh số giao dịch tài 

chính cao nhất trên ứng dụng 

Viet Capital Mobile Banking 

trong tuần (tối thiểu 2.000.000 

đồng). 

Tặng tiền 

vào tài 

khoản 

TGTT 

1.000.000 2 6 tuần 12 12.000.000 

Tổng cộng 1.093 49.400.000 

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng. 



 Điều kiện chung: 

 Khách hàng phải duy trì và sử dụng dịch vụ Viet Capital Mobile Banking đến khi kết thúc chương 

trình khuyến mại (CTKM). Trường hợp Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ Viet Capital Mobile 

Banking hoặc đóng tài khoản trước khi kết thúc CTKM và xét thưởng, giải thưởng sẽ được trao 

cho Khách hàng kế tiếp đủ điều kiện nhận thưởng. 

 CTKM chỉ áp dụng đối với các giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chương trình. Không 

áp dụng với các giao dịch lỗi hệ thống, tách hóa đơn, cộng gộp hóa đơn, giao dịch thanh toán 

khống (không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa và/hoặc cung ứng dịch vụ). 

 Giao dịch hợp lệ là giao dịch được thực hiện thanh toán thành công trên ứng dụng Viet Capital Mobile 

Banking (không bao gồm các giao dịch trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, 

giao dịch bị hủy bỏ, giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng) và đã ghi nhận trên hệ thống của Ngân 

hàng Bản Việt trong thời gian diễn ra chương trình. 

 Mỗi tuần tính từ 00:00:00 ngày thứ Hai đến 23:59:59 ngày Chủ Nhật. 

 Đối với từng hạng mục giải, Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn 

ra chương trình. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Ngân hàng Bản Việt là quyết định cuối cùng. 

 Giải Thanh toán: 

- Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân (bao gồm CBNV) thực hiện thành công giao dịch tài chính 

qua VNPAY trên ứng dụng Viet Capital Mobile Banking trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Áp dụng cho 180 Khách hàng đầu tiên mỗi tuần. 

- Giao dịch tài chính bao gồm: thanh toán bằng QR Pay, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền 

điện qua VNPAY. 

- Giao dịch tài chính tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch. 

- Nếu số lượng Khách hàng được nhận khuyến mại mỗi tuần không đủ 180 Khách hàng thì sẽ cộng 

lũy kế vào các tuần tiếp theo. 

- Số tiền tặng sẽ được chuyển vào tài khoản TGTT của Khách hàng vào các ngày làm việc của tuần 

kế tiếp. 

 Giải Doanh số: 

- Áp dụng với Khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV) có tổng doanh số giao dịch tài chính cao 

nhất trên ứng dụng Viet Capital Mobile Banking trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Giao dịch tài chính bao gồm: thanh toán bằng QR Pay, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền 

điện qua VNPAY. 

- Tổng doanh số giao dịch tài chính tối thiểu 10.000.000 đồng. 

- Ngân hàng Bản Việt thực hiện trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM. 

- Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản TGTT của Khách hàng. 

- Khách hàng nhận thưởng phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với việc nhận thưởng (nếu có). 



- Trong trường hợp có nhiều hơn 01 Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ xét thưởng dựa trên 

thời gian thỏa điều kiện nhận thưởng sớm hơn. 

 Đối với giải Khuyến khích: 

- Áp dụng với Khách hàng cá nhân có tổng doanh số giao dịch tài chính cao nhất trên ứng dụng Viet 

Capital Mobile Banking trong tuần. 

- Giao dịch tài chính bao gồm: thanh toán bằng QR Pay, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền 

điện qua VNPAY. 

- Tổng doanh số giao dịch tài chính trong tuần tối thiểu 2.000.000 đồng. 

- Số tiền tặng sẽ được chuyển vào tài khoản TGTT của Khách hàng vào các ngày làm việc của tuần 

kế tiếp. 

- Trong trường hợp mỗi tuần có nhiều hơn 02 Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ xét thưởng 

dựa trên thời gian thỏa điều kiện nhận thưởng sớm hơn. 

 

 


