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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“CÙNG THỊNH VƯỢNG, THÊM GẮN KẾT”
(23/10/2020 – 23/01/2021)
1. Tên chương trình khuyến mại: “Cùng thịnh vượng, thêm gắn kết”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà hiện vật cho Khách hàng giới thiệu Khách hàng
khác trở thành Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của PVcomBank
4. Thời gian khuyến mại: từ 23/10/2020 đến hết 23/01/2021.
5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, sản
phẩm bảo hiểm, sản phẩm đầu tư của Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên PVcomBank.
6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ quà tặng điện tử.
7. Khách hàng được hưởng chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng
khuyến mại): Khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của PVcomBank
(không bao gồm Hội viên đang là CBNV của PVcomBank) tham gia giới thiệu
Khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, sản phẩm
bảo hiểm, đầu tư của PVcomBank.
8. Cơ cấu giải thưởng:
Trị giá
Nội dung
giải
Số
Thành tiền
STT
Cơ cấu giải thưởng
giải
thưởng
lượng
(VND)
thưởng
(VND)
1
500.000
140 70.000.000
Giải thưởng hàng tháng
2
1.000.000
430 430.000.000
Thẻ quà
3
Giải nhất
tặng điện
5.000.000
3 15.000.000
Giải cuối
tử Got It
4
chương
Giải nhì
4.000.000
3 12.000.000
trình
5
Giải ba
3.000.000
4 12.000.000
TỔNG

539.000.000

(Giá trị quà tặng đã bao gồm VAT)
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 539.000.000 VND.
Bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn./.
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1.
Điều kiện nhận giải thưởng:
a. Giải thưởng hàng tháng:
- Tặng thẻ quà tặng điện tử trị giá 500.000 VND đối với các Khách hàng giới thiệu
thành công mỗi 05 khách hàng mới thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây:
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 Gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 3 tháng: từ 100 triệu đồng – dưới 1 tỷ đồng;
hoặc
 Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tháng: từ 10 triệu đồng – dưới 100
triệu đồng.
- Tặng thẻ quà tặng điện tử trị giá 1.000.000 VND đối với các Khách hàng giới thiệu
thành công 01 khách hàng mới thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây:
 Gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 3 tháng: từ 1 tỷ đồng trở lên; hoặc
 Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tháng: từ 100 triệu đồng trở lên; hoặc
 Hợp đồng bảo hiểm với IP/tháng từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc
 Sản phẩm đầu tư với số dư từ 1 tỷ đồng trở lên.
b. Giải thưởng cuối chương trình:
Tặng thẻ quà tặng điện tử dành cho 10 khách hàng thỏa mãn các điều kiện dưới
đây:
 Số lượng Khách hàng được giới thiệu thành công: ≥ 05 khách hàng;
 Giải thưởng được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
 Tổng giá trị giao dịch của các khách hàng được giới thiệu từ cao đến
thấp.
 Trường hợp tổng giá trị giao dịch của các khách hàng được giới thiệu
bằng nhau sẽ xét ưu tiên giải cao hơn đến giải thấp hơn ứng với giá
trị của các giao dịch: số tiền gửi có kỳ hạn (không nhân quy đổi theo
tháng), giá trị tiền gửi không kỳ hạn bình quân tháng, phí bảo hiểm,
giá trị hợp đồng sản phẩm đầu tư.
 Ví dụ: 04 khách hàng cùng thuộc Top 10 khách hàng giới thiệu có
tổng giá trị giao dịch của các khách hàng được giới thiệu nhiều nhất,
trong đó:
Tổng giá trị giao dịch
của các khách hàng được giới thiệu
Khách hàng
Thứ
Giá trị tiền
Số dư
Phí
Giá trị hợp
giới thiệu
hạng
gửi KKH
Tổng
tiền gửi
bảo
đồng sản
bình quân
cộng
CKH
hiểm phẩm đầu tư
/tháng
Khách hàng 1
90 tỷ
5 tỷ
1 tỷ
4 tỷ
100 tỷ Hạng 1
Khách hàng 2
90 tỷ
5 tỷ
5 tỷ
100 tỷ Hạng 2
Khách hàng 3
80 tỷ
10 tỷ
10 tỷ
100 tỷ Hạng 3
Khách hàng 4
99 tỷ
99 tỷ Hạng 4
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10.2.
Quy định về Giải thưởng:
10.2.1.Quy định chung:
- Người giới thiệu cung cấp đúng và đầy đủ thông tin được yêu cầu của
mình và của người được giới thiệu thiệu theo mẫu “Giấy giới thiệu
khách hàng”.
- Người được giới thiệu có phát sinh ít nhất 01 giao dịch tại PVcomBank
từ 23/10/2020 đến hết ngày 23/01/2021. Các loại giao dịch được chấp
nhận bao gồm: tiền gửi thanh toán/ tiền gửi tiết kiệm/ Hợp đồng bảo
hiểm/ Sản phẩm đầu tư.
- Nếu một trong hai loại giải thưởng tháng hết trước, PVcomBank có
quyền thực hiện điều chỉnh số lượng giải thưởng sang loại còn lại nhằm
đảm bảo tổng giá trị giải thưởng không đổi.
- Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc ngay sau khi hết thời
hạn của chương trình tùy điều kiện nào đến trước.
10.2.2.Cách thức tham gia chương trình:
- Khách hàng (người giới thiệu) đăng ký tham gia chương trình bằng
cách hoàn thành “Giấy giới thiệu khách hàng” theo mẫu quy định của
Chương trình (mẫu đính kèm Thể lệ chương trình).
- Khách hàng liên hệ Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên/Chi nhánh của
PVcomBank hoặc hotline 1800 5555 92 để được hướng dẫn cập nhập
thông tin vào mẫu “Giấy giới thiệu khách hàng”.
- Khách hàng có thể giới thiệu nhiều người tham gia chương trình. Tổng
giá trị giải thưởng của 01 khách hàng nhận được sẽ tương ứng với số
lượng khách hàng giới thiệu thành công nhân với đơn giá quà
tặng/khách hàng giới thiệu thành công. Không giới hạn số lượng quà
tặng mà một khách hàng giới thiệu được nhận trong thời gian diễn ra
chương trình.
10.2.3.Cách thức sử dụng quà tặng:
Thẻ quà tặng điện tử Got It do Công ty DAYONE cung cấp và có thể sử dụng đổi quà
tặng từ các thương hiệu Công ty DAYONE liên kết, bao gồm: Thế giới di động, điện
máy xanh, Tiki, Big C, Lotte Mart, hệ thống các nhà hàng ăn uống …, chi tiết tại
website: https://www.gotit.vn/
10.2.4.Trách nhiệm thông báo & trao giải:
- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình,
PVcomBank sẽ thông báo tới khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận quà
tặng của chương trình thông qua email/điện thoại mà khách hàng đã
đăng ký với ngân hàng.
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Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi thông báo, PVcomBank sẽ gửi
thẻ quà tặng điện tử Got It dưới dạng đường link điện tử qua email và
tin nhắn điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với ngân hàng hoặc
Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên/Chi nhánh của PVcomBank thực
hiện đổi quà tặng theo yêu cầu của khách hàng và gửi trực tiếp tới
khách hàng trúng thưởng.
10.3.
Quy định khác:
- PVcomBank có quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh, âm thanh liên quan đến Giải
thưởng và người trúng thưởng vào các hoạt động PR, quảng cáo, làm thương
hiệu…nếu nhận được sự đồng ý của khách hàng.
- PVcomBank có quyền thay đổi và điều chỉnh điều kiện và điều khoản của chương
trình cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.
- Quà tặng sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt.
- Nếu có nhiều hơn một người giới thiệu cùng người được giới thiệu, trong chương
trình này, chỉ có người giới thiệu đầu tiên là hợp lệ nhận quà tặng trong chương
trình. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, PVcomBank sẽ toàn quyền quyết định ai là
người giới thiệu đầu tiên căn cứ báo cáo và “Giấy giới thiệu khách hàng” mà Chi
nhánh PVcomBank gửi.
- Bằng việc điền đầy đủ thông tin vào “Giấy giới thiệu khách hàng”, Người giới
thiệu cam kết rằng người được giới thiệu đã đồng ý cho Người giới thiệu cung cấp
thông tin liên lạc của Người được giới thiệu cho PVcomBank và PVcomBank có
thể liên lạc trực tiếp với Người được giới thiệu để giới thiệu về các sản phẩm, dịch
vụ cá nhân của PVcomBank.
- Đảm bảo các thông tin về Người được giới thiệu cung cấp cho PVcomBank là
chính xác và hợp lý.
- Đồng ý với kết quả cuối cùng của chương trình Khách hàng giới thiệu khách hàng
do PVcomBank công bố và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả của
chương trình.
- PVcomBank chỉ cung cấp số khách hàng được giới thiệu đáp ứng tiêu chí của
Chương trình với Người giới thiệu. Trường hợp cần đối chiếu kết quả, Người giới
thiệu sẽ liên hệ với người được giới thiệu để cùng đối chiếu với Ngân hàng.
PVcomBank chỉ cung cấp số Người được giới thiệu đáp ứng tiêu chí của Chương
trình với Người giới thiệu.
- Người giới thiệu cam kết chịu mọi trách nhiệm, chi phí phát sinh liên quan đến việc
giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong trường hợp Người được giới thiếu có bất kỳ
khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc Người giới thiệu cung cấp thông tin
của Người được giới thiệu cho PVcomBank theo Chương trình này, đồng thời miễn
trừ mọi trách nhiệm cho PVcomBank.
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Mọi khiếu nại và tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này
sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp phát sinh không
giải quyết được bằng thương lượng thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án nhân dân TP
Hà Nội để giải quyết và phán quyết của tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá
trị pháp lý cao nhất ràng buộc hai bên.
10.4.
Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, liên hệ:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)
22 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 1800555592/ 1900555592.
-

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
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