
 
THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH “GỬI TIẾT KIỆM X5 ƯU ĐÃI” 

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/06/2022 đến hết ngày 31/08/2022 
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc. 
3. Hình thức khuyến mại: Quay số điện tử xác định trúng thưởng cuối kỳ 
4. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

- Khách hàng là cá nhân gửi mới, gửi thêm, loại tiền gửi VND từ 10 triệu đồng trở lên, kỳ hạn từ 01 tháng trở 
lên trong thời gian khuyến mại. 

- Khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên, loại tiền VND, từ 10 triệu đồng 
trở lên, có ngày tái tục tài khoản trong thời gian triển khai chương trình và đến ngân hàng thực hiện giao dịch.  

- Khách hàng cá nhân gửi mới, gửi thêm tiền gửi trực tuyến, loại tiền VND, qua kênh giao dịch trực tuyến 
(Internet Banking, Mobile Banking) kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với số tiền gửi từ 05 triệu VND trở lên. 

- Khách hàng đã mở tiền gửi trực tuyến, loại tiền VND, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với số tiền gửi từ 05 triệu 
VND trở lên và có ngày tái tục tài khoản trong thời gian triển khai chương trình 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Tên giải Cơ cấu giải thưởng 
Đơn giá (gồm 

VAT) 
Số lượng  Thành tiền (VND)

Giải đặc biệt 
Voucher Saigontourist du lịch 
nước ngoài cho 2 người 

30.000.000
5 150.000.000 

Giải nhất 
Voucher Saigontourist du lịch 
trong nước cho 2 người 

10.000.000
10 100.000.000

Giải nhì 
Voucher Saigontourist đêm 
phòng nghỉ dưỡng cho 2 người 

5.000.000 20 100.000.000

Giải ba Tiền mặt 2.000.000đ 2.000.000 50 100.000.000

Giải khuyến khích Tiền mặt 500.000đ 500.000 500 250.000.000

Tổng cộng 585 700.000.000

- Giải thưởng voucher du lịch trong nước và nước ngoài bao gồm chi phí vé khứ hồi, ăn uống, khách sạn, chi 
phí tham quan các địa điểm được thiết kế theo tour du lịch từ nhà cung cấp Saigontourist, không bao gồm các 
khoản chi phí cá nhân khác (nếu có). 

- Giải thưởng voucher đêm phòng nghỉ dưỡng bao gồm chi phí lưu trú tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng trong 
nước được thiết kế từ nhà cung cấp Saigontourist, không bao gồm vé máy bay và các khoản chi phí cá nhân 
khác (nếu có). 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận được quà tặng của chương trình hoặc quy đổi thành tiền mặt với giá trị 
tương đương theo đúng thể lệ. 

- Giải thưởng được chia đều cho 5 Khu vực: TP.HCM, Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông, Miền Tây. Mỗi 
khu vực có 1 bộ giải thưởng giống nhau. 

6. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 
6.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể: 

�  Quy định chung: 
- Khách hàng được quyền tất toán trước hạn: nhận lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút tiền và hoàn trả lại 

bằng tiền mặt toàn bộ các giải thưởng đã nhận. 
- Quy định vay cầm cố: khách hàng được cấp mã số dự thưởng tham gia chương trình vẫn được sử dụng tiền 

gửi để làm tài sản bảo đảm vay cầm cố tại Ngân hàng. Quy trình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm tuân theo quy 
định hiện hành của Ngân hàng. 

- Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác được phép nhận giải thưởng thì Người được ủy quyền có 
thể đến Ngân hàng nhận giải thưởng thay cho khách hàng. 

�  Điều kiện tham gia: 
- Khách hàng được cấp 01 mã số dự thưởng (MSDT) khi gửi tiền gửi tiết kiệm bằng VND tại điểm giao dịch 

và/ hoặc tiền gửi trực tuyến qua các kênh Internet Banking, Mobile Banking tương ứng theo công thức sau: 
- Tiền gửi tại điểm giao dịch: 



 

  Số tiền gửi (đồng) 

Số lượng MSDT =  

  10.000.000 

- Tiền gửi trực tuyến: 

  Số tiền gửi (đồng) 

Số lượng MSDT =  

  5.000.000 

- Kết quả phép chia lấy phần nguyên làm tròn xuống.  
- Khách hàng không được cộng dồn số tiền nhiều sổ tiết kiệm để nhận thêm mã số dự thưởng 
- Một sổ tiết kiệm/ tài khoản tiền gửi trực tuyến có thể nhận được nhiều mã số dự thưởng theo bội số của số 

tiền gửi nhưng một khách hàng chỉ nhận tối đa 500 mã số dự thưởng trong suốt thời gian triển khai chương 
trình. 

6.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Thời gian, cách thức cấp mã số dự thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm & khách hàng tái tục: Sau khi hoàn 
tất thủ tục gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo MSDT qua điện thoại (SMS) hoặc thư 
điện tử (email) trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng tham gia chương trình. 

- Khách hàng có thể tra cứu mã số dự thưởng hợp lệ được thông báo công khai trên website 
www.vietcapitalbank.com.vn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng tham gia chương trình. 

6.3.  Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 
- Mỗi mã số dự thưởng gồm 7 ký tự, được hệ thống tự sinh ngẫu nhiên khi khách hàng mở trong thời gian diễn 

ra chương trình, chạy từ 0000001 đến 9999999. 
- Tổng số lượng mã số dự thưởng phát hành là 9.999.999 số 

6.4. Thời gian, địa điểm quay số 

Thời gian ghi nhận của khoản tiền 
gửi 

Thời gian thực 
hiện Lễ quay số 

Địa điểm thực hiện  
Lễ quay số 

Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/06/2022 
đến 23 giờ 59 phút ngày 31/08/2022 

15/09/2022 Tại Trụ sở chính, Ngân hàng Bản Việt, 412 
Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q.3, TP. HCM

- Cách thức quay số: Buổi quay số sẽ xác định đủ số lượng mã số dự thưởng tương ứng tham gia chương trình. 
- Thực hiện quay số cho từng khu vực theo thứ tự: miền Bắc, miền Trung, miền Đông, miền Tây, TP. HCM. 
- Các giải thưởng được quay từ giải thấp nhất đến giải cao nhất theo thứ tự: Giải khuyến khích, giải ba, giải 

nhì, giải nhất, giải đặc biệt. 
- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số bằng phần mềm quay số trên máy tính công khai để xác định khách 

hàng trúng thưởng. 
- Mã trúng thưởng là mã số trùng với mã được quay xác định trúng thưởng tại buổi lễ quay số xác định trúng 

thưởng. 
- Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng tương ứng với nhiều mã dự thưởng khác nhau. 
- Trước ngày quay số chính thức 01 ngày làm việc, Ngân hàng sẽ thực hiện rà soát kho số trong kỳ và loại trừ 

các mã số dự thưởng của các tài khoản tiền gửi đã tất toán trước hạn. 
- Lễ quay số được tổ chức công khai có sự chứng kiến của đại diện khách hàng, đại diện ngân hàng Bản Việt 

và đại diện Sở Công Thương (nếu có). Kết quả của Lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có chữ kí xác 
nhận của các bên chứng kiến. 

6.5. Thông báo trúng thưởng: 



 
- Trong vòng 07 ngày làm việc sau Thời gian thực hiện lễ quay số, ngân hàng Bản Việt sẽ gửi thông báo trúng 

thưởng cho khách hàng bằng hình thức gọi điện thoại đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng 
Bản Việt và thông báo danh sách trúng thưởng trên website www.vietcapitalbank.com.vn 

6.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao giải thưởng: 
- Địa điểm trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận giải thưởng tại điểm giao dịch khách hàng mở sổ 

tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán dùng để mở tiền gửi trực tuyến tham gia chương trình. 
- Cách thức trao thưởng: Các giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt có giá trị tương đương với giá trị giải 

thưởng đã công bố. 
- Khi đến nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của ngân hàng 

Bản Việt để xác định khách hàng trúng thưởng, bao gồm: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ 
chiếu còn thời hạn hiệu lực, phù hợp với các giấy tờ/hồ sơ định danh lưu tại ngân hàng Bản Việt; Khi nhận 
thưởng, khách hàng phải ký nhận vào các chứng từ hạch toán chi thưởng bao gồm phiếu chi/phiếu hạch 
toán,… và ký Biên bản trao nhận giải thưởng tại nơi khách hàng nhận thưởng. 

- Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người được ủy quyền nhận giải 
thưởng sẽ phải xuất trình bản gốc CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình, bản sao có công chứng 
giấy CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người trúng thưởng và bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có 
công chứng/chứng thực theo quy định của Pháp luật 

- Thời hạn cuối cùng ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày 
kết thúc chương trình khuyến mại theo quy định tại mục 3 Thể lệ này; 

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Nếu được sự chấp thuận của khách hàng trúng thưởng Ngân hàng Bản Việt sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập 
không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách 
hàng đã trúng và thay mặt khách hàng nộp theo quy định. 

6.7. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại 
(người liên hệ, điện thoại): Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm 
giao dịch của Ngân hàng Bản Việt hoặc liên hệ:  

Ngân hàng TMCP Bản Việt 
42 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 62679679 
7. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Ngân hàng Bản Việt thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên Website: 
www.vietcapitalbank.com.vn và niêm yết tại các điểm giao dịch của Ngân hàng. 

- Ngân hàng Bản Việt sẽ chịu trách nhiệm trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên webiste ngân hàng: 
www.vietcapitalbank.com.vn . 

8. Các quy định khác: 
- Khách hàng được hưởng ưu đãi theo chương trình đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận 

các quy định về tiền gửi tiết kiệm liên quan tại Ngân hàng Bản Việt (bao gồm nhưng không giới hạn: quy 
định về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng Bản Việt, các sản phẩm tiền gửi trực tuyến). 

- Nếu được khách hàng đồng ý, Ngân hàng Bản Việt sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho 
mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm trực 
tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng Bản Việt có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 
chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ 
kèm theo. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Bản Việt phải có trách nhiệm trích nộp 
50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật 
Thương mại. 


