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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

NĂM MỚI ĐẾN NHÀ – QUÀ XUÂN GÕ CỬA 

1. Tên chương trình: 

“NĂM MỚI ĐẾN NHÀ – QUÀ XUÂN GÕ CỬA” 

2. Thời gian áp dụng: 

- Triển khai từ 29/12/2021 đến 29/01/2022 (có thể điều chỉnh phù hợp với thời gian cung cấp 

quà tặng đến ĐVKD).  

-  Chương trình triển khai áp dụng cho các sự kiện như sau: 

Sự kiến Thời gian triển khai Loại quà tặng Mã số dự thưởng 

Grandsale 
Từ 29/12/2021 – 

31/12/2021 

Không tặng quà bằng 

hiện vật Tặng mã số dự 

thưởng theo thể lệ 

của chương trình Tết 2022 + Sinh 

nhật Ngân hàng 

Từ 01/01/2022 – 

29/01/2022 

 

Tặng quà bằng hiện 

vật theo thể lệ của 

chương trình 

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

hoặc kéo dài hơn tùy thuộc vào lượng quà tặng còn tồn kho trên cơ sở số lượng quà được phân 

bổ. 

- Trong trường hợp hết quà tặng bằng hiện vật thì KH sẽ vẫn được nhân mã dự thưởng theo thể 

lệ của chương trình. 

3. Địa bàn áp dụng: 

Tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống BAOVIET Bank. 

4. Hàng hóa khuyến mại: 

Tiền gửi/Tiết kiệm: Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ; Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ tháng; Tiết kiệm lĩnh 

lãi định kỳ quý; Tiết kiệm lĩnh lãi trước; Tiết kiệm lãi suất lũy tiến;  

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  

- Quà tặng bằng hiện vật: Áo mưa, ô gấp ngược, bình giữ nhiệt, nồi lock & lock. 

- Quà tặng dành cho Khách hàng trúng giải quay số trúng thưởng: Xe máy, tủ lạnh, máy rửa 

bát, robot hút bui, máy lọc không khí, nồi cơm điện. 

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

7. Khách hàng của chương trình: 

Khách hàng đến các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc để thực hiện gửi tiết 

kiệm (bao gồm cả gửi mới và tái tục) trong thời gian diễn ra chương trình. 

 

8. Cơ cấu quà tặng: 

a. Quà tặng trực tiếp 
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STT Loại quà tặng dự kiến Số lượng Đơn giá đã bao gồm VAT 

(VNĐ) 

1 Áo mưa  1.249 150.000 

2 Ô gấp ngược  409 250.000 

3 Bình giữ nhiệt  307 350.000 

4 Nồi lock&lock  140 550.000 

b. Quà tặng quay số trúng thưởng 

STT 
Cơ cấu giải 

thưởng 
Giải thưởng Số lượng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VND) 

1 Giải đặc biệt 

01 xe SH mode 125cc 

màu ghi phiên bản tiêu 

chuẩn năm 2022 

01 giải 66.000.000 

2 Giải nhất 

01 Tủ lạnh 4 cánh Sharp 

SJ-FX631V-SL 626 Lít, J-

Tech Inverter 

01 giải 

20.000.000  

3 Giải nhì 
01 máy rửa bát Bosch 

SMS63L02EA 02 giải 15.000.000 

4 Giải ba Robot hút bụi Ecovacs 

Deebot ozmo slim 11 

03 giải 

8.000.000 

5 Giải tư Máy lọc Không khí 

Panasonic F-PXM35A-B 

03 giải 

5.000.000 

6 Giải khuyến khích 

Nồi cơm điện Toshiba 

RC-18NAF (WT)VN - 

1.8L 
15 giải 3.000.000 

TỔNG CỘNG 25 giải 200.000.000 

9. Phương thức tặng quà: 

a. Đối với tặng quà bằng hiện vật: Chỉ áp dụng với Khách hàng gửi tiền từ 01/01/2022 - 

29/01/2022 

Đối với Khách hàng gửi mới/tái tục: 

Khách hàng đến các điểm giao dịch của BAOVIET Bank để thực hiện giao dịch gửi mới/tái 

tục các món tiền gửi của sản phẩm Tiền gửi/Tiết kiệm: Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ; Tiết kiệm 

lĩnh lãi định kỳ tháng; Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ quý; Tiết kiệm lĩnh lãi trước; Tiết kiệm 

lãi suất lũy tiến có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình, đáp ứng 

các quy định về sản phẩm và điều kiện dưới đây:  
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STT Mức tiền gửi  
Quà tặng 

(VND) 
Loại quà tặng  

1 Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu 150,000 Áo mưa  

2 Từ 300 triệu đến dưới 700 triệu 250,000 Ô gấp ngược  

3 Từ 700 triệu đến dưới 2 tỷ 350,000 Bình giữ nhiệt  

4 Từ 2 tỷ trở lên 550,000 Nồi lock&lock  

Đối với Khách hàng có số dư hiện hữu, khi đến các điểm giao dịch của BAOVIET Bank 

thực hiện gửi mới các món tiền gửi của sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ; Tiết kiệm lĩnh 

lãi định kỳ tháng; Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ quý; Tiết kiệm lĩnh lãi trước; Tiết kiệm lãi suất 

lũy tiến có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình, đáp ứng các quy 

định về sản phẩm và điều kiện dưới đây:   

STT Số dư hiện hữu 
Số tiền gửi mới 

(VND) 

Quà tặng 

(VND) 
Loại quà tặng  

1 
Từ 100 triệu đến 

dưới 500 triệu 

Từ 100 triệu -  dưới 

200 triệu 
150,000 Áo mưa 

2 
Từ 500 triệu đến 

dưới 1 tỷ 

Từ 200 triệu- dưới 

500 triệu 
250,000 Ô gấp ngược 

3 Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ Từ 500 triệu – 1,5 tỷ 350,000 Bình giữ nhiệt 

  4 Từ 3 tỷ trở lên Từ 1,5 tỷ trở lên 550,000 Nồi lock&lock 

Nguyên tắc tặng quà: 

- Đối với khách hàng đến các điểm kinh doanh của BAOVIET Bank tại các tỉnh, thành giao 

dịch gửi tiền (tái tục/gửi mới): Thực hiện tặng quà cho Khách hàng ngay sau khi giao dịch 

hoàn thành.  

- Tại mỗi CN/PGD của BAOVIET Bank, khách hàng đến giao dịch gửi tiền chỉ được nhận 

01 phần quà/1 ngày. 

- Khách hàng được phép cộng dồn nhiều sổ tiết kiệm gửi cùng một ngày tại BAOVIET Bank 

để tính tiêu chuẩn nhận quà tặng. 

- Ngoài quà tặng theo chương trình này, các đơn vị kinh doanh vẫn được trình cộng lãi suất 

tiền gửi nêu trong quy định số 6546/2021/QĐ-TGĐ ngày 12/11/2021 về thẩm quyền phê 

duyệt cộng lãi suất tiền gửi cá nhân tại BAOVIET Bank và các văn bản thay thế/bổ sung/sửa 

đổi từng thời kỳ. 



 

4 

 

- Khách hàng tham gia chương trình này không được tham gia các chương trình khuyến mại 

khác cùng thời điểm.   

- Khi áp dụng chương trình tặng quà cho khách hàng gửi tiền, các ĐVKD lưu ý đảm bảo lãi 

suất trần đúng quy định của NHNN từng thời kỳ (bao gồm cả quà tặng và chính sách cộng 

lãi suất hiện hành). 

- Khách hàng gửi tiết kiệm đồng ý tham gia chương trình này cam kết không rút gốc một 

phần hoặc tất toán trước hạn. Trường hợp rút gốc một phần hoặc tất toán trước hạn trong 

thời gian trên phải có sự đồng ý của Giám đốc Chi nhánh/PGD nơi KH gửi tiền, nếu không 

được đồng ý thì khách hàng phải hoàn số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã nhận. 

b. Quay số trúng thưởng: Áp dụng với các Khách hàng gửi tiền từ 29/12/2021 đến 

29/01/2022.  

  Điều kiện nhận mã số quay thưởng:  

- Khách hàng đến điểm giao dịch của BAOVIET Bank thực hiện giao dịch gửi mới/tái tục  

các món tiền gửi của sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ; Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ tháng; 

Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ quý; Tiết kiệm lĩnh lãi trước; Tiết kiệm lãi suất lũy từ 6 tháng trở 

lên sẽ nhận được 01 mã số may mắn để tham dự chương trình quay số trúng thưởng. Số 

lượng mã dự thưởng theo công thức: 

      Số lượng mã dự thưởng = Số tiền gửi /50.000.000 VNĐ 

      Kết quả phép chia lấy phần nguyên làm tròn xuống. 

- Trường hợp khách hàng tất toán/ rút gốc một phần sổ trước hạn, mã số dự thưởng đã cấp 

trên các sổ này sẽ không được tham gia quay thưởng 

Ví dụ: Khách hàng gửi 120 triệu kỳ hạn 6 tháng thì số lượng mã dự thưởng KH được nhận 

là: 

120.000.000 VNĐ/50.000.000 VNĐ = 2 mã dự thưởng 

 Mã số dự thưởng của khách hàng sẽ được tham gia vòng quay thưởng của chương trình, 

cơ cấu giải thưởng như sau: 

STT Cơ cấu giải thưởng Giải thưởng Số lượng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VND) 

1 Giải đặc biệt 

01 xe SH mode 125cc màu 

ghi phiên bản tiêu chuẩn 

năm 2022 

01 giải 66.000.000 

2 Giải nhất 

01 Tủ lạnh 4 cánh Sharp SJ-

FX631V-SL 626 Lít, J-Tech 

Inverter 

01 giải 

20.000.000  

3 Giải nhì 
01 máy rửa bát Bosch 

SMS63L02EA 02 giải 15.000.000 
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STT Cơ cấu giải thưởng Giải thưởng Số lượng 

Giá trị giải 

thưởng 

(VND) 

1 Giải đặc biệt 

01 xe SH mode 125cc màu 

ghi phiên bản tiêu chuẩn 

năm 2022 

01 giải 66.000.000 

4 Giải ba 
Robot hút bụi Ecovacs 

Deebot ozmo slim 11 
03 giải 

8.000.000 

5 Giải tư 
Máy lọc Không khí 

Panasonic F-PXM35A-B 
03 giải 

5.000.000 

6 Giải khuyến khích 
Nồi cơm điện Toshiba RC-

18NAF (WT)VN - 1.8L 15 giải 3.000.000 

TỔNG CỘNG 25 giải 200.000.000 

       Quy định xét thưởng: 

 Quy định về Sổ tiết kiệm 

- Sổ tiết kiệm hợp lệ: là sổ tiết kiệm được ghi nhận trên hệ thống BAOVIET Bank từ 

29/12/2021đến hết ngày 29/01/2022 

- Khách hàng sẽ không được cấp mã dự thưởng của chương trình nếu món tiền gửi đó của KH 

là kết quả của việc tái tục tự động từ món tiền gửi trước đó; 

- Trường hợp KH có Sổ tiết kiệm đến hạn có nhu cầu tiếp tục gửi tại BAOVIET Bank và tham 

gia chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng phải tất toán sổ tiết kiệm cũ và thực hiện 

các thủ tục cần thiết để mở sổ tiết kiệm mới; 

- Khách hàng không được cộng dồn STK để tính tiêu chuẩn nhận mã dự thưởng. 

- Khách hàng gửi tiết kiệm đồng ý tham gia chương trình này cam kết không rút trước hạn/rút 

gốc một phần trước hạn. Trường hợp rút gốc trước hạn khi có sự đồng ý của BAOVIET Bank, 

khách hàng phải hoàn lại số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã nhận. 

 Quy định về mã số dự thưởng 

- Một Khách hàng có thể nhận được nhiều mã dự thưởng trong thời gian triển khai chương 

trình; 

- Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ nhận được mã số dự thưởng thông qua Thư chúc mừng Khách 

hàng tham gia chương trình khuyến mại được gửi kèm với sổ tiết kiệm; 

- Số mã số dự thưởng hợp lệ: Số mã số dự thưởng trúng thưởng của khách hàng phải nằm trong 

số mã số dự thưởng Ngân hàng phát hành trong thời gian khuyến mại; 
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- Cấu trúc mã số: số đầu tiên số 3 là số của BAOVIET Bank; 13 số tiếp theo là số tài khoản tiết 

kiệm của Khách hàng tại BVB, 4 số cuối là số thứ tự tăng dần phát sinh trên hệ thống, bắt đầu 

từ số 0001; 

Ví dụ: Khách hàng mở có tài khoản tiết kiệm tại CN Hà Nội có số: 0071004563887, KH đủ 

điều kiện nhận 02 mã số dự thưởng, mã số dự thưởng của KH là: 300710045638870001 và 

300710045638870002; 

- Mã số dự thưởng là mã số do BVB phát hành, không bi rách rời, chắp vá, không bị cạo sửa, 

tẩy xóa; 

- Trường hợp khách hàng tất toán/rút gốc một phần sổ trước hạn, mã số dự thưởng đã cấp trên 

các sổ này sẽ không được tham gia quay thưởng; 

 Quy định về chuyển quyền sở hữu STK: 

- Các trường hợp chuyển quyền sở hữu STK thực hiện theo quy định của BVB nhưng Khách 

hàng (bao gồm người chuyển quyền sở hữu và người được chuyển quyền sở hữu) không được 

tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng. Toàn bộ mã dự thưởng tương ứng và giải thưởng xác định 

với các STK bị chuyển quyền sở hưu sẽ bị hủy. 

- Trường hợp Khách hàng được xác định trúng thưởng và đã nhận giải thưởng của chương 

trình. KH không được chuyển quyền sở hữu STK ứng với mã dự thưởng đã trúng giải. Trường 

hợp chuyển quyền sở hữu có sự đồng ý của BAOVIET Bank, KH phải hoàn lại số tiền tương 

ứng giá trị quà tặng đã nhận. 

 Quy định về Khách hàng trúng thưởng và quà tặng trúng thưởng: 

- Khách hàng trúng thưởng là KH sở hữu mã số quay thưởng của chương trình hợp lệ, STK gắn 

với mã số dự thưởng vẫn còn được duy trì tại BAOVIET Bank và không được tất toán/rút gốc 

một phần trước hạn hoặc chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm. 

- Mã số trúng thưởng của KH phải nằm trong số mã số dự thưởng của chương trình phát hành 

trong thời gian triển khai chương trình; 

- Giá trị quà tặng trúng thưởng không bao gồm thuế Thu nhập cá nhân. 

- Khách hàng trúng thưởng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành, và nộp vào tài 

khoản chỉ định của BAOVIET Bank: 

Số tài khoản: VND1725000010001 

Tên tài khoản: Các loại thuế khác phải nộp 

- Khách hàng trúng thưởng hợp lệ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ xác nhận thông tin khi đến nhận 

thưởng bao gồm:  

 Sổ tiết kiệm kèm Thư chúc mừng KH tham gia chương trình khuyến mại do BAOVIET 

Bank phát hành; 
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 Bản chính hoặc bản sao của CMTND/CCCD/HC còn hiệu lực , giấy ủy quyền (nếu có) 

hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực; 

 Thời gian, địa điểm, cách xác định trúng thưởng: 

- Dự kiến quay thưởng vào ngày: 24/02/2022; 

- Tổ chức quay thưởng tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Số 16 Phan Chu Trinh – Phường Phan 

Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội; 

- Quay số bằng phần mềm ngẫu nhiên dể xác định danh sách Khách hàng trúng giải trong 

chương trình. 

- Lễ quay thưởng có sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến thương mại, đại diện Sở Công 

thương, đại diện Khách hàng và đại diện của BAOVIET Bank. 

- Kết quả buổi quay thưởng được lập thành biên bản có xác nhận của các bên tham gia buổi 

quay thưởng gồm đại diện Khách hàng, cơ quan quản lý NN và đại diện BVB. 

 Thông báo trúng thưởng: 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có kết quả quay thưởng. BAOVIET Bank sẽ liên hệ với Khách 

hàng trúng thưởng qua điện thoại để thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức trao thưởng và 

công bố trên website http://www.baovietbank.vn. 

 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục nhận thưởng 

- Khách hàng trực tiếp đến điểm trao giải mà BAOVIET Bank đã thông báo để nhận giải; 

- Thời gian tổ chức trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 

khuyến mại tại địa bàn tỉnh/thành phố nơi KH gửi tiết kiệm. Nếu hết thời hạn này mà người 

trúng giải không làm thủ tục nhận giải thưởng theo thông báo của BVB thì KH sẽ mất quyền 

nhận thưởng.BVB sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và được xử lý theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thủ tục trao thưởng: 

Khi nhận thưởng KH cần ký nhận vào “ Biên bản nhận giải thưởng chương trình” và xuất 

trình các giấy tờ theo quy  

 Sổ tiết kiệm kèm Thư chúc mừng KH tham gia chương trình khuyến mại do BAOVIET 

Bank phát hành; 

 Bản chính hoặc bản sao của CMTND/CCCD/HC còn hiệu lực , giấy ủy quyền (nếu có) 

hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực; 

- Khách hàng nhận giải thưởng chịu toàn bộ chi phí phát sinh (đi lại, ăn ở), thuế thu nhập cá 

nhân (nếu có) khi tham gia chương trình trao thưởng. 

 Trách nhiệm thông báo: 
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BAOVIET Bank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của Thể lệ Chương trình 

khuyến mại và thông tin Khách hàng nhận thưởng trên website https://www.baovietbank.vn/ 

và tại các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc. 

 Ghi nhận mã chương trình khuyến mại trên hệ thống: 

Tất cả các khoản tiền gửi/tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại “Năm mới đến nhà - 

Quà Xuân gõ cửa” cần ghi nhận tên chương trình tại trường số 85.29 " SAVING 

PROGRAM" theo nội dung : TET2022 

- 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 nhận quà 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: 1900 55 88 48 để được tư vấn và giải đáp. 

c. Quy định khác: 

- Quà tặng chỉ có giá trị bằng hiện vật và không quy đổi thành tiền mặt. 

- Khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại này sẽ không được tham gia các chương 

trình khuyến mại khác tại cùng một thời điểm tại BAOVIET Bank. 

- Tại thời điểm trao thưởng cho khách hàng nếu trên thị trường không còn cung cấp giải thưởng 

mà BAOVIET Bank đã đăng ký, BAOVIET Bank được quyền thay thế hàng hóa đã đăng ký 

sang hàng hóa khác cùng loại và có giá trị tương đương sau khi được Cục Xúc tiến thương 

mại chấp nhận việc thay thế. 

- Nếu được khách hàng nhận quà đồng ý, BVB có quyền được sử dụng hình ảnh và thông tin 

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 nhận quà 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: 1900 55 88 48 để được tư vấn và giải đáp. 

 

https://www.baovietbank.vn/

