
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

AN CƯ, ĐẦU TƯ – NHÂN ĐÔI LỢI ÍCH 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “An cư, đầu tư – Nhân đôi lợi ích” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm vay nhà dự án, Dịch vụ tư vấn đầu tư của VPBank 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/06/2022 đến ngày 30/09/2022 (riêng tại HCM áp dụng 

từ 17/6/2022 - 30/9/2022) hoặc cho đến khi hết ngân sách thực hiện chương trình khuyến 

mại (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật) tùy theo điều kiện nào 

đến trước. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống VPBank.  

5. Hình thức khuyến mại:  Hoàn tiền cho khách hàng thỏa mãn điều kiện theo thể lệ chương 

trình 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân được định danh là Khách 

hàng ưu tiên theo quy định của VPBank theo từng thời kỳ, sau đây gọi chung là “KH”. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

a) Với Khách hàng đáp ứng điều kiện để được nhận ưu đãi theo quy định tại Chương trình 

này, Khách hàng sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán. 

Số tiền hoàn cho KH được xác định dựa trên Mức phí dịch vụ tư vấn đầu tư, Khoản tiền 

lãi cho vay, Giá trị chuyển tiền thanh toán Hợp đồng mua bán trái phiếu và được chuyển 

qua TKTT, cụ thể theo bảng dưới đây:   

Đơn vị tính: VND 

Giá trị chuyển tiền 

thanh toán Hợp đồng 

mua bán Trái phiếu 

Từ 1 đến dưới 

2 tỷ đồng 

Từ 2 đến 

dưới 5 tỷ 

đồng 

Từ 5 đến 

dưới 10 tỷ 

đồng 

Từ 10 tỷ đồng 

trở lên 

Giá trị hoàn tiền 500,000 1,000,000 2,500,000 4,000,000 

Lưu ý: Chỉ xét các giao dịch thanh toán cho các Hợp đồng nêu trên có kỳ hạn từ 3 tháng, 

tối thiểu 1 tỷ đồng/Hợp đồng và Hợp đồng đang còn hiệu lực tại thời điểm xác định KH 

được nhận ưu đãi. 



b) Tổng ngân sách thực hiện Chương trình khuyến mại 162,500,000 (bằng chữ: Một trăm 

sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện để KH được nhận ưu đãi: 

KH phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:  

- KH có tham gia sản phẩm vay nhà dự án tại VPBank và không có khoản đầu tư trái 

phiếu còn hiệu lực tại các Công ty chứng khoán hợp tác với VPBank ở tháng liền 

trước đó; VÀ 

- KH đăng ký sử dụng Dịch vụ tư vấn đầu tư; và Sử dụng Tài khoản thanh toán của KH 

mở tại VPBank thực hiện giao dịch chuyển tiền thanh toán các sản phẩm tài chính tại 

các Công ty chứng khoán đối tác của VPBank theo Phụ Lục 1 đính kèm Thể lệ này; 

VÀ 

- Tài khoản thanh toán nêu trên không phát sinh giao dịch với nội dung ghi có từ việc 

tất toán trước hạn Hợp đồng mua bán trái phiếu theo thỏa thuận giữa KH và Công ty 

chứng khoán (thuộc danh sach nêu tại Phụ Lục 1 đính kèm Thể lệ này) tính đến thời 

điểm VPBank xét duyệt việc hoàn tiền cho KH. 

8.2 Thời gian xét duyệt khuyến mại cho KH: 

Trong vòng tối đa 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày kết thúc thời gian triển khai Chương 

trình, VPBank sẽ thực hiện xác định các KH được nhận ưu đãi theo quy định tại Thể lệ 

này. Tại thời điểm xác định, KH phải đáp ứng đồng thời các điều kiện theo thể lệ chương 

trình khuyến mại. 

8.3 Hình thức trả khuyến mại: 

Với KH đáp ứng điều kiện để được khuyến mại, VPBank sẽ thực hiện tính toán số tiền KH 

được khuyến mại và thực hiện chuyển số tiền này vào Tài khoản thanh toán thỏa điều 

kiện theo thể lệ. 

8.4 Thông báo trúng thưởng: 

Với KH có đăng ký email tại VPBank, VPBank sẽ thực hiện thông báo việc KH được nhận 

ưu đãi qua email trước khi chuyển số tiền hoàn cho KH vào Tài khoản thanh toán của KH; 



với trường hợp KH không đăng ký email tại VPBank, khi thực hiện ghi có TKTT của KH, 

nội dung ghi có sẽ được coi là thông báo của VPBank về số tiền mà KH được nhận. 

8.5 Thời gian thực hiện khuyến mại cho KH:  

- VPBank sẽ thực hiện chuyển số tiền mà KH được nhận theo Thể lệ này vào Tài khoản 

thanh toán trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ ngày VPBank xác định KH 

được nhận ưu đãi theo thời gian xét duyệt khuyến mại. 

8.6 Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, 

thuế thu nhập không thường xuyên: 

Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ Chương 

trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến 

mại: 

- Phòng Sản phẩm đầu tư, Khối Khách hàng cá nhân, VPBank 

- ĐT: (024) 73000000 

- Email: Wealth@vpbank.com.vn  

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- VPBank có trách nhiệm thực hiện thông báo công khai chi tiết nội dung Chương trình trên 

các phương tiện thông tin, địa điểm kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thông tin chi tiết về KH được nhận ưu đãi sẽ được VPBank thông tin trực tiếp tới từng KH 

theo quy định thể lệ đính kèm. 

11. Các quy định khác: 

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại nêu trên, Khách hàng đồng ý cho VPBank: 

- Được liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đa ̃ đăng ký với VPBank để xác minh 

một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết nhằm phục vụ cho việc xác định 

KH được nhận ưu đãi của Chương trình và/hoặc gửi thông tin cập nhật các chương trình 

khuyến mại của VPBank đến với Khách hàng. 

- Nếu được KH đồng ý, VPBank được sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng để giới 

thiệu về Chương trình, bao gồm cả trường hợp sử dụng thông tin về KH, thông tin về giao 
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dịch của KH tại VPBank, giao dịch của KH tại Công ty chứng khoán (mà VPBank có được 

từ bất kỳ nguồn nào) để làm căn cứ thực hiện Chương trình cũng như xác định điều kiện 

để hoàn tiền cho KH. 

- VPBank không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng không nhận được thông báo do 

thay đổi địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc 

thông báo bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- Tại thời điểm VPBank thực hiện việc hoàn tiền cho KH mà TKTT nhận khoản tiền hoàn đang 

ở trạng thái hạn chế ghi có (không được ghi có)/đóng theo quy định của VPBank, Khách 

hàng được coi là từ chối nhận ưu đãi theo Thể lệ này. 

- Việc xét, quyết định KH có hay không đáp ứng điều kiện để được nhận ưu đãi do VPBank 

quyết định theo quy định pháp luật.  

- Trường hợp tại thời điểm xác định KH được nhận ưu đãi mà tổng số tiền tạm tính trên cơ 

sở tổng số KH được nhận ưu đãi theo điều kiện Chương trình vượt quá Tổng ngân sách 

thực hiện chương trình, Danh sách KH được nhận ưu đãi sẽ thực hiện theo thứ tự thời điểm 

(từ trước đến sau) KH đáp ứng điều kiện được nhận ưu đãi và nội dung này thực hiện theo 

quyết định của VPBank trên cơ sở đảm bảo số tiền hoàn cho KH thực tế không vượt quá 

Tổng giá trị ưu đãi của Chương trình. 

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của 

bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù 

hợp với quy định của luật, chỉ thị đó. 

- Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Thể lệ này, sẽ được thực hiện theo các quy 

định có liên quan của Pháp luật và quy định khác của VPBank. Bất kỳ nội dung nào trong 

Thể lệ này trái với quy định của Pháp luật, của HĐQT thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu 

lực thi hành. 

  



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG 

Danh sách công ty chứng khoán nhận chuyển tiền thanh toán của KH theo quy định của Chương 

trình khuyến mại:  

1. Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest/SISI  

2. Công ty cổ phần chứng khoán Navibank Securities/NVS  

3. Công ty cổ phần chứng khoán ASC/ASC 

 


