
1 

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm liền tay, trúng ngay quà khủng.  

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tích lũy online kỳ hạn 6, 12, 24, 36, 

48, 60 tháng; Tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1, 3, 6, 9 tháng trả lãi cuối kỳ; loại tiền VND. 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có)  

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 18/06/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại 36 chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam khu vực TP. Hồ Chí Minh (danh sách CN đính kèm). 

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình quay 

số điện tử.   

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng cá 

nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện theo thể lệ của chương trình. 

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương trình 

khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân 

phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...): 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải 

thưởng 
Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng 

(chưa bao 

gồm VAT) 

(VND) 

Số 

lượng 

giải/Đợt 

Tổng 

giải 

Thành tiền  

Chưa bao 

gồm VAT 

(VND) 

Giải Kim 

Cương 

iPhone 13 Pro Max 512 GB hoặc Sổ 

tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng (không rút 

trước hạn) 

35.000.000 1 4 140.000.000 

Giải 

Vàng 

Máy tính bảng Apple iPad Pro M1 11" 

- (2021) - Wifi - 128GB hoặc tiền 

chuyển khoản giá trị tương đương 

18.200.000 1 4 72.800.000 

Giải Bạc 

Điện thoại Samsung Galaxy A32 4G 

hoặc tiền chuyển khoản có giá trị tương 

đương 

5.540.000 1 4 22.160.000 

Giải 

Titan 
(mỗi chi 

nhánh 1 

giải/đợt) 

Loa bluetooth Sony SRS-XB43 Extra 

Bass hoặc tiền chuyển khoản có giá trị 

tương đương 

3.900.000 36 144 561.600.000 

Tổng cộng (chưa bao gồm VAT)  39 156 796.560.000 

Tổng giá trị giải thưởng 796.560.000 VND. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình 

khuyến mại:     
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- Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân tại Việt Nam gửi tiết kiệm online, tích lũy online trên 

SmartBanking đáp ứng điều kiện về kỳ hạn và số tiền gửi tối thiểu, đồng thời khách hàng có sử 

dụng dịch vụ SmartBanking và có tài khoản tiền gửi thanh toán trạng thái active trong thời gian 

diễn ra chương trình cho đến thời điểm trao thưởng cụ thể như sau: 

Stt Sản phẩm 
Số tiền tối thiểu 

(VND) 

1 Gửi tiết kiệm online từ 05 triệu đồng trở lên 5.000.000 

2 Gửi tích lũy online 500.000 

3 Mở tài khoản thanh toán và duy trì số dư tiền gửi thanh toán bình quân 

Số dư bình quân tháng = (∑số dư cuối ngày trong tháng)/tổng số ngày 

thực tế trong tháng  

(Tháng 6,9: 30 ngày; tháng 7,8: 31 ngày) 

5.000.000 

- Chương trình quay số tháng dành cho KH gửi tiết kiệm online được chia làm 4 đợt: 

+ Đợt 1: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 đến hết 30/06/2022. 

+ Đợt 2: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 đến hết 31/07/2022. 

+ Đợt 3: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 đến hết 31/08/2022. 

+ Đợt 4: áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 đến hết 30/09/2022. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

Mỗi tài khoản tiền gửi tham gia chương trình đáp ứng đủ điều kiện sẽ nhận được 1 mã số 

dự thưởng chính là số tài khoản tiền gửi của khách hàng. Số lượng mã dự thưởng tương ứng với số 

tài khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện thể lệ. 

Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền tại quầy và đáp ứng thể lệ tham gia 

chương trình, giao dịch viên tại chi nhánh BIDV sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng mã số dự 

thưởng là số tài khoản tiết kiệm của khách hàng. Đối với gửi tiết kiệm online trên SmartBanking, 

sau khi gửi tiền thành công khách hàng sẽ nhận được tin nhắn OTT/SMS thông báo số tài khoản 

tiền gửi online chính là mã dự thưởng của khách hàng, khách hàng có thể tra cứu lại số tài khoản 

này ngay trên ứng dụng SmartBanking.  

Mẫu thông báo dự thưởng 



3 

 

 

Trước 03 ngày diễn ra lễ quay số, BIDV sẽ thông báo công khai danh sách mã dự thưởng và 

thông tin khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số trên website BIDV, fanpage facebook BIDV, 

tin nhắn OTT trên ứng dụng BIDV SmartBanking và tại các Chi nhánh khu vực TP.Hồ Chí Minh.  

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

 Tổng số lượng mã dự thưởng: Tương ứng với số lượng tài khoản tiền gửi của khách hàng 

thỏa mãn điều kiện của chương trình. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ trao giải 

thưởng cho khách hàng có tài khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện chương trình và không rút trước hạn 

tại thời điểm chi thưởng; trường hợp nhận giải thưởng tại quầy, khách hàng xuất trình chứng minh 

thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hiệu lực theo quy định và ký đúng chữ ký đã đăng ký. 

Tổng số lượng mã dự thưởng: 600.000 mã 

Mã dự thưởng là mã có 14 ký tự số, trong đó 3 ký tự đầu là mã chi nhánh được quy định bởi 

BIDV gồm các số tự nhiên từ 1-9, các ký tự còn lại là ký tự số từ 0-9. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

Đợt quay số Điều kiện áp dụng Thời gian quay số 

Đợt 1 
áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 

đến hết 30/06/2022. 
11/07/2022 

Đợt 2 
áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 

đến hết 31/07/2022. 
10/08/2022 

Đợt 3 
áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 

đến hết 31/08/2022. 
12/09/2022 

Đợt 4 
áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện từ 18/06/2022 

đến hết 30/09/2022. 
10/10/2022 

Buổi quay số dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (nếu 

có), đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đại diện khách hàng tham gia 

chương trình khuyến mại. BIDV sẽ thông báo thời gian tổ chức quay số sau khi kết thúc  

chương trình và trước ngày quay số 03 ngày làm việc tại 36 chi nhánh, phòng giao dịch của 

BIDV khu vực TP.Hồ Chí Minh. 
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- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số trên phần mềm quay số điện tử 

+ Đợt 1: Quay làm 4 lần: lần 1 để xác định 36 giải Titan trong đó nguồn dữ liệu là tài khoản tiền 

gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều kiện của riêng từng 36 chi nhánh tại khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 30/06/2022 ; các lần 2,3,4 quay 

trên 1 tập dữ liệu tổng số các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều 

kiện của 36 chi nhánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 

30/06/2022 trong đó lần 2 để xác định 01 giải Bạc, lần 3 xác định 01 giải Vàng, lần 4 xác định 01 

giải Kim Cương. 

+ Đợt 2: Quay làm 4 lần: lần 1 để xác định 36 giải Titan trong đó nguồn dữ liệu là tài khoản tiền 

gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều kiện của riêng từng 36 chi nhánh tại khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 31/07/2022 ; các lần 2,3,4 quay 

trên 1 tập dữ liệu tổng số các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều 

kiện của 36 chi nhánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 

31/07/2022 trong đó lần 2 để xác định 01 giải Bạc, lần 3 xác định 01 giải Vàng, lần 4 xác định 01 

giải Kim Cương. 

+ Đợt 3: Quay làm 4 lần: lần 1 để xác định 36 giải Titan trong đó nguồn dữ liệu là tài khoản tiền 

gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều kiện của riêng từng 36 chi nhánh tại khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 31/08/2022 ; các lần 2,3,4 quay 

trên 1 tập dữ liệu tổng số các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều 

kiện của 36 chi nhánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 

31/08/2022 trong đó lần 2 để xác định 01 giải Bạc, lần 3 xác định 01 giải Vàng, lần 4 xác định 01 

giải Kim Cương. 

+ Đợt 4: Quay làm 4 lần: lần 1 để xác định 36 giải Titan trong đó nguồn dữ liệu là tài khoản tiền 

gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều kiện của riêng từng 36 chi nhánh tại khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 31/09/2022 ; các lần 2,3,4 quay 

trên 1 tập dữ liệu tổng số các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tích lũy đủ điều 

kiện của 36 chi nhánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 18/06/2022 đến hết 

31/09/2022 trong đó lần 2 để xác định 01 giải Bạc, lần 3 xác định 01 giải Vàng, lần 4 xác định 01 

giải Kim Cương. 

- Kết quả trúng thưởng được Hội đồng chứng kiến, giám sát công nhận và lập thành biên bản. 

- Khách hàng trúng thưởng sẽ được lĩnh thưởng sau khi BIDV kết thúc quay số và xác định khách 

hàng trúng thưởng. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV Tầng 17- Tháp BIDV – 

194 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

- Phần mềm thực hiện lựa chọn khách hàng trúng thưởng: phần mềm quay số điện tử của BIDV. 
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8.5 Thông báo trúng thưởng: 

- Thời hạn trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.  

- Mẫu thông báo trúng thưởng:  

 

- Địa điểm trao thưởng: Trường hợp nhận hiện vật hoặc thẻ tiết kiệm, khách hàng trúng thưởng 

nhận giải thưởng ngay tại chi nhánh BIDV khách hàng mở tài khoản tiết kiệm; trường hợp nhận 

tiền chuyển khoản, BIDV sẽ chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của khách hàng. 

- Cách thức trao thưởng: Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền chuyển 

khoản vào tài khoản có giá trị tương đương giá trị hiện vật và không vượt quá số tiền giải thưởng 
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đã công bố. Riêng đối với giải Kim Cương khách hàng có thể lựa chọn nhận hiện vật hoặc sổ tiết 

kiệm tại BIDV kỳ hạn 3 tháng (không rút trước hạn).  

- Thủ tục nhận thưởng:  

+ Đối với nhận thưởng bằng hiện vật hoặc thẻ tiết kiệm: Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy 

thân (minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) còn hiệu lực theo quy định và thẻ tiết kiệm tại chi 

nhánh BIDV quản lý tài khoản tiền gửi của khách hàng và ký đúng chữ ký đã đăng ký. (BIDV chỉ 

trao thưởng cho khách hàng không tất toán trước hạn thẻ tiết kiệm tại thời điểm trao thưởng, thẻ 

tiết kiệm hợp lệ còn nguyên vẹn yếu tố để nhận diện và không bị tẩy xóa.) 

+ Đối với nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản: BIDV sẽ chuyển khoản trực tiếp vào 

tài khoản thanh toán của khách hàng tại BIDV sau khi xác thực các thông tin hợp lệ gồm trạng thái 

active của SmartBanking và tài khoản tiền gửi thanh toán, trạng thái tài khoản tiết kiệm tham gia 

chương trình (BIDV chỉ trao thưởng cho khách hàng không tất toán trước hạn tài khoản tiết kiệm 

tham gia chương trình tại thời điểm chi thưởng). 

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

nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại 

để nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 

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

khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ: Nguyễn Phương 

Ngân – Email: ngannp@bidv.com.vn – SĐT: 0362 820 802 - Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ 

BIDV (Số điện thoại: 024.2220.5544 ext 6162 hoặc 6812; Địa chỉ: Tháp BIDV – 194 Trần Quang 

Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội). 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi 

tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 

và danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại chi 

nhánh, điểm giao dịch và website của Ngân hàng BIDV tại địa chỉ: https://www.bidv.com.vn/. 

11. Các quy định khác (nếu có):  

11.1 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng: 

- Quyền lợi của khách hàng: 

+ Người gửi tiền được thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi tiền gửi và giá trị giải thưởng (nếu 

trúng thưởng); 

+ Được chuyển quyền sở hữu thẻ tiền gửi tiết kiệm, được để lại thừa kế thẻ tiền gửi tiết kiệm, 

được uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch rút thẻ tiền gửi tiết kiệm theo quy định của 

Pháp luật, được cầm cố thẻ tiền gửi tiết kiệm để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam và các Tổ chức tín dụng khác. 

  - Trách nhiệm của khách hàng:  

+ Thông báo kịp thời việc mất thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV cho Ngân hàng khi phát hiện bị 

mất thẻ tiền gửi tiết kiệm để tránh bị lợi dụng làm tổn thất tài sản; 

+ Chịu các khoản chi phí đi lại và các khoản thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định 

của pháp luật (nếu có).   

mailto:ngannp@bidv.com.vn
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 11.2 Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng: 

- Quyền lợi của Ngân hàng: 

+ Được quyền từ chối việc nhận và chi trả tiền gửi trong chương trình và các giải thưởng 

nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định tại văn bản này và các 

thoả thuận đã cam kết với ngân hàng; 

+ Được quyền từ chối việc nhận và chi trả tiền gửi trong chương trình và các giải thưởng đối 

với thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV đã tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Ngân hàng; 

+ Được sử dụng hình ảnh và thông tin về việc trao giải thưởng vào mục đích quảng cáo mà 

không phải trả một khoản phí nào nếu được khách hàng đồng ý; 

- Trách nhiệm của Ngân hàng: BIDV chỉ có trách nhiệm với riêng khách hàng gửi tiền tại 

ngân hàng mình, cụ thể như sau: 

+ Công bố công khai và thực hiện theo đúng các quy định về chương trình tại các địa điểm 

giao dịch; 

+ Giữ bí mật số dư tiền gửi cho người sở hữu thẻ tiền gửi tiết kiệm BIDV; 

+ Thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi và trả thưởng đúng hạn (nếu có), chính xác và đầy đủ cho 

khách hàng theo cam kết; 

+ Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm do bị lợi dụng đối với tiền gửi trong chương 

trình do lỗi của Ngân hàng; 

+ Có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả giải thưởng cho khách hàng để nộp vào 

Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật. 

11.3 Quy định khác: 

- Khách hàng được tất toán trước hạn, không được rút từng phần. 

- Khi khách hàng tất toán trước hạn, chi nhánh BIDV thu hồi quà tặng như sau: 

+ Trước khi quay thưởng: Khách hàng bị thu hồi số dự thưởng tương ứng với tài khoản tiết 

kiệm online/tích lũy online tất toán trước hạn hoặc tài khoản thanh toán đóng. 

+ Sau khi quay thưởng: Khách hàng bị thu hồi quà tặng của giải quay số hàng tháng tương 

ứng số dự thưởng của tài khoản tiết kiệm online/tích lũy online tất toán trước hạn hoặc tài khoản 

thanh toán đóng. 

- Giá trị giải thưởng hoàn trả được tính theo giá trị quy định tại thể lệ cơ cấu giải thưởng và khách 

hàng phải chịu thuế thu nhập đã nộp. 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được phép sử dụng tên và hình ảnh của khách 

hàng trúng giải cho mục đích quảng cáo thương mại của Ngân hàng nếu được khách hàng đồng ý. 

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

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm đứng ra giải quyết, nếu không thỏa thuận 

được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người nhận 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị giải 

thưởng đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 

Luật Thương mại./.  
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH 36 CHI NHÁNH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH 

Stt Chi nhánh 

1 TRUNG TÂM SÀI GÒN 

2 BÌNH ĐIỀN SÀI GÒN 

3 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 

4 SỞ GIAO DỊCH 2 

5 NAM SÀI GÒN 

6 NHÀ BÈ 

7 QUẬN 7 SÀI GÒN 

8 GIA ĐỊNH 

9 BÌNH THẠNH 

10 BẾN NGHÉ 

11 BÌNH TÂY SÀI GÒN 

12 SÀI GÒN 

13 CHỢ LỚN 

14 THỐNG NHẤT 

15 BA MƯƠI THÁNG TƯ 

16 BA THÁNG HAI 

17 BÌNH TÂN 

18 THỦ THIÊM 

19 BẾN THÀNH 

20 BÀ CHIỂU 

21 TRƯỜNG SƠN 

22 BÌNH HƯNG 

23 KỲ HÒA 

24 TP THỦ ĐỨC 

25 HÀM NGHI 

26 CHÂU THÀNH SÀI GÒN 

27 CỦ CHI 

28 TP HỒ CHÍ MINH 

29 TÂY SÀI GÒN 

30 BẮC SÀI GÒN 

31 ĐÔNG SÀI GÒN 

32 PHÚ NHUẬN 

33 BÌNH CHÁNH 

34 HÓC MÔN 

35 PHÚ MỸ HƯNG 

36 TÂN BÌNH 
 

 


