BAOVIET Bank Hội sở chính
Số16, phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
ĐT: 04-3928.8989 - Fax: 04-3928.8899 - Website: www.baovietbank.vn

Số: 4780 /2017/TB-TGĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng11 năm 2017

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1.

Tên chương trình: “XUÂN TÀI LỘC – PHÚC ĐONG ĐẦY”

2.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch tiền gửi,tiết kiệm có kỳ hạn từ 01
tháng trở lên trong thời gian khuyến mại tại BAOVIET Bank.

3.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 27/11/2017 đến hết ngày 13/02/2018.

4.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tất cả các đơn vị của BAOVIET Bank (trừ
BAOVIET Bank Bắc Ninh).

5.

Hình thức khuyến mại:



Tặng quà trực tiếp cho khách hàng đến gửi tiền;



Tặng quà cho khách hàng có số tiền gửi lớn trong thời gian diễn ra chương trình;

6.

Khách hàng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng đến giao dịch gửi mới và tái tục sổ tiết kiệm VNĐ kỳ hạn từ 01 tháng
trở lên tại BAOVIET Bank trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

7.

Cơ cấu giải thưởng:
Quà tặng

STT

8.

Trị giá

1

Voucher siêu thị

50.000 đồng

2

Voucher siêu thị

100.000 đồng

3

Áo mưa

100.000 đồng

4

Mũ bảo hiểm

200.000 đồng

5

Vàng

01 chỉ

6

Vàng

02 chỉ

Phương thức tặng quà

8.1. Quà tặng trực tiếp
a.

Đối tượng và điều kiện nhận quà
Khách hàng gửi mới hoặc tái tục các món tiền gửi VND của sản phẩm Tiết kiệm
lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm lãi suất lũy tiến, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, Gom lộc Phát
tài, Chắp cánh tương lai có kỳ hạn từ 1 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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Mức tiền quy đổi (*)

Quà tặng

300 triệu đến dưới 600 triệu
Voucher siêu thị trị giá 50.000 đồng
đồng
Voucher siêu thị hoặc Áo mưa trị giá 100.000
600 triệu đến dưới 1.2 tỷ đồng
đồng
Voucher siêu thị hoặc Mũ bảo hiểm trị giá
1.2 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng
200.000 đồng
2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng
Voucher siêu thị trị giá 300.000 đồng
3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng
Voucher siêu thị trị giá 500.000 đồng
Từ 5 tỷ đồng
Voucher siêu thị trị giá 800.000 đồng
(*) Mức tiền gửi quy đổi = Số tiền gửi x Kỳ hạn gửi tiền (trong đó, tối đa là kỳ hạn
12 tháng)
Ví dụ:
1. Khách hàng gửi tiết kiệm 50 triệu đồng lãi suất lũy tiến, kỳ hạn 9 tháng.
Mức tiền quy đổi = 50.000.000 x 9 = 450.000.000 đồng;
2. Khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng lĩnh lãi định kỳ, kỳ hạn 24 tháng.
Mức tiền quy đổi = 100.000.000 x 12 (kỳ hạn tối đa) = 1.200.000.000 đồng.

b.

Nguyên tắc tặng quà

-

Tặng quà cho Khách hàng ngay sau khi giao dịch hoàn thành;

-

Khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 phần quà có giá trị cao nhất trong một ngày
trong trường hợp KH đủ điều kiện nhận nhiều mức quà tặng;

-

Khách hàng chỉ được nhận 01 phần quà/sổ tiết kiệm.

-

Khách hàng được phép quy đổi nhiều sổ tiết kiệm gửi cùng một ngày tại cùng một
điểm giao dịch của BAOVIET Bank để tính tiêu chuẩn nhận quà tặng;

-

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 khi có sự đồng ý của BAOVIET Bank, khách hàng phải hoàn số tiền tương ứng
với giá trị quà tặng đã nhận;

-

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi tặng quà trực tiếp này được tham
gia các chương trình ưu đãi khác, nhưng tổng lãi suất quy đổi dưới mọi hình thức
(quà tặng+lãi suất) không vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Chi nhánh theo các
quy định về biểu lãi suất hiện hành và quy định về lãi suất trần của NHNN.

8.2. Quà tặng cho khách hàng gửi tiền lớn
a.

Đối tượng và điều kiện nhận quà:



Đối tượng: Tất cả các khách hàng gửi tiền tại BAOVIET Bank;



Sản phẩm: Tất cả các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm VNĐ có kỳ hạn từ 06 tháng trở
lên.
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Thời gian tính giải:
o Đợt 1: Từ 27/11/2017 đến hết 31/12/2017;
o Đợt 2: Từ 27/11/2017 đến hết 13/02/2018.



Giải thưởng:
Tên giải thưởng

Điều kiện nhận giải

Giá trị quà

Giải Xuân Tài Lộc

Khách hàng có Số dư tiền gửi bình quân
CKH trong thời gian diễn ra chương trình
(A) lớn nhất mỗi khu vực, tối thiểu 5 tỷ
đồng;
02 chỉ vàng
Đồng thời Số tiền gửi bình quân CKH
trong thời gian diễn ra chương trình tăng
ròng (B) tối thiểu 2 tỷ đồng.

Giải Phúc Đong đầy

Khách hàng có số dư tiền gửi CKH bình
quân trong thời gian diễn ra chương trình
01 chỉ vàng
(B) tăng ròng cao nhất của mỗi khu vực,
tối thiểu 3 tỷ đồng.

Trong đó:
A

=

Tổng số dư tiền gửi CKH của KHcác ngày mỗi đợt
Tổng số ngày mỗi đợt

B = A – Số dư tiền gửi CKH của KHngày liền trước ngày đầu tiên diễn ra CT.


Khu vực và quà tặng áp dụng:
Khu vực
Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Cần Thơ, Bình Dương,
Bình Định, Kiên Giang
Đắk Lắk, Đà Nẵng,
Khánh Hòa
Nghệ An, Hải Phòng,
Quảng Ninh, Bắc Ninh
Tổng cộng

Số lượng
Giải Phúc Đong đầy/
1 đợt
1
1
1

Số lượng
Giải Xuân Tài Lộc/
1 đợt
1
1
1

1

1

1

1

5

5



Các nguyên tắc khác:

-

Khi nhận giải thưởng, khách hàng vẫn còn số dư huy động tại BAOVIET Bank;

-

Khách hàng đủ điều kiện cả 2 giải chỉ được nhận 1 trong 2 giải có giá trị cao hơn.

-

Khách hàng đã nhận giải thưởng Đợt 1 sẽ không được xét thưởng vào Đợt 2.
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Thông báo trúng thưởng:

-

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi đợt, BVB sẽ thông báo
kết quả cho Khách hàng trúng thưởng qua điện thoại về thời gian, địa điểm tổ chức
trao thưởng.

-

Thời gian tổ chức trao thưởng sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc
Chương trình khuyến mại và được tổ chức tại địa bàn Tỉnh/thành phố nơi khách
hàng sinh sống. Nếu hết thời hạn này mà người trúng thưởng hợp lệ không làm thủ
tục nhận giải thưởng theo thông báo của BVB thì khách hàng sẽ mất quyền nhận
thưởng, BVB sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và sẽ được xử
lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

-

Khi nhận thưởng khách hàng cần xuất trình:


Bản chính hoặc bản sao công chứng của CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu,
giấy ủy quyền (nếu có);



Sổ tiết kiệm tại BAOVIET Bank.



Các Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu tất toán/hoặc rút gốc một phần sổ
tiết kiệm trước hạn, khách hàng phải hoàn số tiền tương ứng với giá trị quà tặng đã
nhận;

9.

Trách nhiệm thông báo:
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:
www.baovietbank.vn và tại các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn
quốc.

10. Các quy định khác:
-

-

-

-

Quà tặng 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 các hình ảnh 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 tùy theo lượng quà
tặng còn lại.
Trường hợp sau khi kết thúc chương trình vẫn còn quà tặngtrực tiếp, ĐVKD được
sử dụng quà tặng để tặng cho KH gửi mới đủ điều kiện nhận quà của chương trình,
nhưng phải tuân thủ các quy định về trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam quy định tại từng thời kỳ.
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.
Khách hàng nhận quà tặng sẽ nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo
quy định của pháp luật hiện hành.
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-

-

-

-

Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Tập đoàn Bảo Việt và 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 trực tiếp 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.
BAOVIET Bank
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