
 

   

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

VUI RỘN RÀNG ĐÓN XUÂN SANG 

1. Tên chương trình: “Vui rộn ràng – đón xuân sang”. 

2. Thời gian triển khai:  

- Từ 25/01/2021 đến 26/02/2021 hoặc cho đến khi hết quà tặng tùy theo điều kiện nào 

đến trước. 

- Thời gian thực tế triển khai chương trình tại đơn vị kinh doanh có thể kết thúc sớm 

hơn hoặc kéo dài không quá ngày 28/02/2020 tùy thuộc vào lượng quà tặng trên cơ 

sở ngân sách được phân bổ. 

3. Phạm vi triển khai: Tất cả các đơn vị kinh doanh của BAOVIET Bank. 

4. Hàng hóa khuyến mại:  

- Tiền gửi/tiết kiệm: Tiết kiệm lĩnh lãi trả trước, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, 

tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ hàng quý, tiết kiệm lãi suất lũy tiến, tiền gửi có kỳ hạn lĩnh 

lãi cuối kỳ, Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ, Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ. 

- Tín dụng:  

+ Đối với sản phẩm vay có TSBĐ: Áp dụng với mục đích: Cho vay mua nhà để ở, 

cho vay xây dựng sửa chữa nhà, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ô tô đi lại, cho 

vay mua ô tô kinh doanh, cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân là chủ hộ kinh 

doanh, cho vay kinh doanh với cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, cho vay đầu tư 

cây cà phê, cây tiêu, cho vay tiêu dùng linh hoạt, Baoviet 360 pay. 

+ Đối với sản phẩm vay cầm cố giấy tờ có giá: Áp dụng đối với sản phẩm vay cầm 

cố GTCG do BAOVIET Bank phát hành 

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng hiện vật và tiền mặt. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng quà trực tiếp cho khách hàng; 

7. Khách hàng của chương trình: 

- Khách hàng cá nhân giải ngân lần đầu khoản vay thông thường có tài sản đảm bảo số tiền 

từ 200 triệu đồng trở lên hoặc Khách hàng cá nhân vay cầm cố Giấy tờ có giá do 

BAOVIET Bank phát hành với giá trị khoản giải ngân từ 1 tỷ đồng trở lên. 

- Khách hàng cá nhân mở combo tài khoản bao gồm:  

 Mở mới CIF; 

 Mở tài khoản thanh toán;  

 Nộp số tiền tối thiểu 500.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank. 

- Khách hàng cá nhân có số dư huy động từ 2 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn gửi từ 6 tháng tại 

BAOVIET Bank trong thời gian diễn ra chương trình (có thể cộng dồn các STK của 

KH). 

8. Cơ cấu quà tặng 



 

   

Nội dung 
Giá trị (vnđ) Thành tiền 

(VNĐ) 

Quà tặng khuyến khích giải ngân 

100.000đ, 

200.000đ, 

500.000đ 

467.900.000 Qùa tặng thu hút khách hàng mới 50.000 đ 

Quà tặng tri ân 

100.000đ, 

200.000đ, 

500.000đ 

9. Tổng giá trị quà tặng: 467.900.000 VNĐ. 

10. Phương thức tặng quà: 

10.1 Điều kiện tặng quà 

a. Quà tặng khuyến khích giải ngân: 

- Đối với khách hàng giải ngân khoản vay thông thường có TSBĐ: Khách hàng 

(bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng đã có dư nợ vay tại BAOVIET Bank) 

giải ngân lần đầu số tiền tối thiểu 200 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình 

đối với những sản phẩm thỏa mãn quy định của chương trình, cơ cấu quà tặng như 

sau: 

Số tiền giải ngân 
Quà tặng giá trị tối đa đã 

bao gồm VAT (VNĐ) 

Giải ngân lần đầu số tiền trên 1 tỷ đồng 500,000 

Giải ngân lần đầu số tiền trên 500 triệu đồng 300.000 

Giải ngân lần đầu số tiền trên 200 triệu đồng 100.000 

- Đối với khách hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm do BAOVIET Bank phát hành: Khi 

khách hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm với giá trị khoản giải ngân từ 1 tỷ đồng trở lên: 

Tặng quà hiện vật trị giá 500.000 đồng (áp dụng với khoản giải ngân đầu tiên trong 

thời gian diễn ra chương trình, bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng đã có giao 

dịch vay vốn, cầm cố tại BAOVIET Bank). 

b. Qùa tặng thu hút khách hàng mới: 

Qùa tặng tiền mặt 50.000 VND khi KH mở combo tài khoản bao gồm:  

 Mở mới CIF; 

 Mở tài khoản thanh toán;  

 Nộp số tiền tối thiểu 500.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank. 

c. Quà tặng tri ân: 

Đối với Khách hàng hiện hữu có số dư huy động từ 2 tỷ đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng 

tại BAOVIET Bank trong thời gian diễn ra chương trình (có thể cộng dồn các STK 

của KH), cơ cấu quà tặng như sau:   



 

   

Số dư huy động 

Quà tặng giá trị tối đa đã 

bao gồm VAT (VNĐ) 

 

Số dư huy động trên 5 tỷ đồng  500,000 

Số dư huy động trên 3 tỷ đồng  300.000 

Số dư huy động trên 2 tỷ đồng  100.000 

10.2 Nguyên tắc tặng quà 

- Đối với Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi lớn, Chi nhánh chủ động rà soát, lập 

danh sách khách hàng phù hợp với số lượng quà tặng được phân bổ và quy định của 

Chương trình; ĐVKD tổ chức tặng quà cho khách hàng. Lưu ý không áp dụng tặng 

quà tri ân cho khách hàng ưu tiên (nếu có) theo thông báo tại thời điểm triển khai. 

- Tại mỗi CN/PGD, Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình chỉ được áp dụng 

một loại quà tặng trong thời gian diễn ra chương trình;  

- Khách hàng tham gia chương trình này không được cộng thêm lãi suất (nếu có) và 

tham gia các chương trình khuyến mại khác cùng thời điểm. 

11. Quy định về đầu mối giải quyết thắc mắc cho khách hàng 

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Call Center 

1900 55 88 48  để được hướng dẫn giải đáp. 

12. Trách nhiệm thông báo:  

BAOVIET Bank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ  

Chương trình khuyến mại trên website: www.baovietbank.vn và tại các điểm giao 

dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc.  

13. Các quy định khác:  

- Đối với quà tặng hiện vật, chỉ có giá trị bằng hiện vật và không quy đổi thành tiền 

mặt. Hình ảnh quà tặng thực tế có thể khác biệt về chi tiết so với quà tặng trên các 

ấn phẩm quảng cáo, công cụ truyền thông của BAOVIET Bank. 

- Chương trình có thể kết thúc từng phần hoặc toàn bộ trước hạn, tuy theo lượng quà 

tặng còn lại. 

- Tại thời điểm tặng quà, nếu trên thị trường không còn cung cấp quà tặng mà 

BAOVIET Bank đã đăng ký. BAOVIET Bank được quyền thay thế hàng hóa đã 

đăng ký sang hàng hóa cùng loại và có giá trị tương đương. 

- ĐVKD linh động cân đối lượng quà tặng hiện vật tại mỗi đơn vị, đảm bảo quà tặng 

được phân bổ phù hợp với nhu cầu thực tế phát sinh tại mỗi địa bàn (có thể điều 

chuyển giữa quà tặng tri ân khách hàng tiền gửi và tiền vay, trên cơ sở tuân thủ 

nguyên tắc tặng quà của chương trình). 

- Nếu được khách hàng nhận quà đồng ý, BAOVIET Bank sẽ sử dụng tên và hình ảnh 

của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.  



 

   

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, 

BAOVIET Bank có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan có trách nhiệm giải 

quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp 

luật.  

- Tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng được cung cấp cho chương trình khuyến 

mại này sẽ được BAOVIET Bank lưu giữ và xử lý theo pháp luật hiện hành về bảo 

vệ thông tin cá nhân (trừ các thông tin về người trúng giải được sử dụng cho mục 

đích quảng cáo như quy định tại mục này).  

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm 

giao dịch của BAOVIET Bank hoặc gọi đến Call Center: 1900558848 để được tư 

vấn và giải đáp. 

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 

 

 

 

 


