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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 

1. Tên chương trình: “Gắn kết doanh nhân 2022” 

2. Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:  Toàn hệ thống VPBank trên toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng điểm Lynkid cho các Khách hàng mới tham gia gói Diamond Business trong 

thời gian diễn ra chương trình . 

4. Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại: Từ ngày 13/10/2022 đến hết ngày 30/11/2022 hoặc cho 

đến khi hết quà tặng tùy theo điều ki ện nào đến trước (“Thời gian chương trình"). Thời gian bắt đầu có 

thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian tờ trình được duyệt . 

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

6. Hàng hóa dịch vụ áp dụng khuyến mại: Dịch vụ ngân hàng ưu tiên của VPBank 

7. Tổng ngân sách thực hiện chương trình khuyến mại: 99,800,000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chin triệu, 

tám trăm nghìn đồng) 

8. Giải thích từ ngữ viết tắt: 

Trong Thể lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

- CASA: Số dư trên tài khoản thanh toán 

- Tổng tài sản của Khách hàng (AUM): Là tổng số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình tháng; số dư tài 

khoản thanh toán trung bình tháng; giá trị trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm đầu tư khác của 

Khách hàng tại VPBank. 

- Khách hàng ưu tiên/ KHƯT: Là Khách hàng cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành Khách 

hàng ưu tiên theo quy định của VPBank, được VPBank định danh trên hệ thống T24. 

- AUM/CASA bình quân tháng: tính tròn tháng từ ngày đầu tháng tới ngày cuối tháng. 

- KH: Khách hàng 

- TKTT: Tài khoản thanh toán 

9. Khách hàng của chương trình khuyến mại:  

- KH được định danh là KHƯT mới trong thời gian diễn ra chương trình theo gói Diamond Business 

và được gắn code BIZPACK01/ BIZPACK02/ BIZPACK03 tại trường Promotion.prg.  

- Không áp dụng trường hợp KH được định danh tự động 

10. Nội dung chương trình khuyến mại: 

Tặng điểm Lynkid cho các kh thỏa mãn điều kiện của chương trình cụ thể như sau: 
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STT Đối tượng KH 
Số điểm  

LynkiD 
Điều kiện bổ sung 

1 KH định danh mới phân hạng Pre Diamond và được 

gắn code BIZPACK01/ BIZPACK02/ BIZPACK03 

trên hệ thống quản lý khách hàng của VPBank tại 

trường Promotion.prg tại tháng xét thưởng 

200,000 

- KH sở hữu 3 sản phẩm: 

TKTT, Thẻ Thanh toán, ứng 

dụng ngân hàng số VPBank 

NEO 

2 KH định danh mới phân hạng Diamond và được gắn 

code BIZPACK01/ BIZPACK02/ BIZPACK03 trên hệ 

thống quản lý khách hàng của VPBank tại trường 

Promotion.prg tại tháng xét thưởng 

500,000 

- KH sở hữu 3 sản phẩm: 

TKTT, Thẻ Thanh toán, ứng 

dụng ngân hàng số VPBank 

NEO 

3 KH định danh mới phân hạng Diamond Elite và 

được gắn code BIZPACK01/ BIZPACK02/ 

BIZPACK03 trên hệ thống quản lý khách hàng của 

VPBank tại trường Promotion.prg tại tháng xét 

thưởng 

700,000 

- KH sở hữu 3 sản phẩm: 

TKTT, Thẻ Thanh toán, ứng 

dụng ngân hàng số VPBank 

NEO 

 

11. Thời gian và phương thức trả thưởng 

- VPBank sẽ thực hiện gửi thông báo bằng tin nhắn (SMS)/email tới các KH đủ điều kiện nhận thưởng 

chương trình. 

- Với quà tặng là điểm LynkiD: VPBank sẽ cộng điểm LynkiD vào tài khoản LynkiD của Khách hàng. 

- Thời gian trả quà chậm nhất cho khách hàng là 3 tháng kể từ thời điểm VPBank chốt báo cáo tháng 

12. Quy định khác: 

- VPBank sẽ thực hiện gửi thông báo bằng tin nhắn tới các KH đủ điều kiện nhận thưởng chương trình. 

- Mỗi KH chỉ được nhận ưu đãi tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- KH định danh theo diện phong tỏa Tiền gửi có kỳ hạn và Số dư tài khoản thanh toán nếu chấm dứt 

phong tỏa trước hạn khi chưa thỏa mãn điều kiện duy trì số dư hạng Diamond/Diamond Elite sẽ 

không được nhận quà của chương trình 

- Trường hợp cùng 1 thời điểm, 2 Khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng, ngân sách chương 

trình ưu tiên trao thưởng đối với Khách hàng định danh trở thành KHƯT trước.  

- Nếu được khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên 

quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

- Khách hàng có thắc mắc/khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua hotline của VPBank 

không muộn quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình 
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- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mại, bao gồm kết quả khách 

hàng nhận ưu đãi trong suốt chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền 

quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết thâeo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Pháp luật là quyết định cuối cùng. Bằng việc tham 

gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều 

kiện của Chương trình khuyến mại được liệt kê trên. 

- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các Quy định và Quy chế 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 

 


