THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“TIẾT KIỆM MÙA VÀNG – RỘN RÀNG TÀI LỘC”

1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm mùa vàng – Rộn ràng tài lộc.
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:
- Tiền gửi Tiết kiệm BIDV kỳ hạn 1, 3, 6, 9, 12 tháng trả lãi cuối kỳ/hàng tháng;
loại tiền VND (gửi mới hoặc quay vòng).
- Tiền gửi tiết kiệm Online kỳ hạn 1, 3, 6, 9, 12 tháng trả lãi cuối kỳ; loại tiền VND
(gửi mới hoặc quay vòng).
- Tiền gửi tích lũy Online thông thường, Tiền gửi Tích lũy Ước mơ và Tích lũy An
Phú Gia trên SmartBanking; loại tiền VND.
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 30/9/2022.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao
dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng bằng phần mềm.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng cá nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết
nội dung và ký mã hiệu từng
giải thưởng)

Trị giá giải
thưởng
(VND)

Quay số đợt 1
Giải Phú Quý
Giải Thần Tài

Sổ tiết kiệm kỳ hạn > 6 tháng
tại BIDV

Tiền chuyển khoản vào tài
Giải Thịnh Vượng
khoản của khách hàng tại
(2 giải/chi nhánh)
BIDV
Quay số đợt 2
Giải Đồng hành
Thịnh vượng
Sổ tiết kiệm kỳ hạn > 6 tháng
Giải Đồng hành tại BIDV
Vươn xa
Giải Đồng hành
Vững bước
Tiền chuyển khoản vào tài
Giải Đồng hành khoản của khách hàng tại
Ước
mơ
(2 BIDV
giải/CN)
Tổng

Số giải

Thành tiền
(VND)

192

308.999.808

99.999.999

1

99.999.999

9.999.999

2

19.999.998

189

188.999.811

447

1.164.000.000

999.999

500.000.000

1

500.000.000

50.000.000

3

150.000.000

5.000.000

65

325.000.000

500.000

378

189.000.000

639

1.472.999.808

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bảy hai triệu chín trăm chín chín ngàn tám trăm linh tám đồng

Lưu ý:

- Giải thưởng Phú Quý, Thần Tài, Giải Đồng hành Thịnh vượng, Giải Đồng hành
Vươn xa khách hàng nhận được sổ tiết kiệm kỳ hạn có giá trị bằng giá trị giải thưởng và
kỳ hạn tối thiểu từ 6 tháng tại BIDV (khách hàng được chọn kỳ hạn gửi nhưng tối thiểu là
kỳ hạn 6 tháng).
- Giá trị giải thưởng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
8. Nội dung và thể lệ chi tiết 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:
- Điều kiện để tham gia quay số may mắn đợt 1: Khách hàng gửi tiền trong tháng
6/2022 (từ 10/6/2022 – đến hết 30/6/2022) đáp ứng điều kiện của chương trình.
- Điều kiện để tham gia quay số may mắn đợt 2: Khách hàng gửi tiền trong thời gian
diễn ra chương trình (từ 10/6/2022 – đến hết 30/9/2022) đáp ứng điều kiện của chương trình.
Điều kiện:
+ Đối với khách hàng gửi tiết kiệm online, gửi tiết kiệm tại quầy: Tiền gửi tiết kiệm
(gửi mới, quay vòng) kỳ hạn 1, 3, 6, 9, 12 tháng (phương thức trả lãi cuối kỳ/hàng tháng),
số tiền gửi tối thiểu 200.000.000 VND, đồng thời khách hàng sử dụng dịch vụ
SmartBanking (trạng thái active) và có tài khoản thanh toán (trạng thái active) duy trì đến
thời điểm quay số và nhận thưởng.
+ Đối với khách hàng gửi tiền tích lũy online (gồm tích lũy online thông thường;
tích lũy ước mơ; tích lũy mua nhà An Phú Gia): khách hàng cá nhân Việt Nam mở mới tài
khoản tiền gửi tích lũy online trên SmartBanking trong giai đoạn triển khai chương trình,
số tiền tối thiểu tham gia lần đầu 10 triệu đồng/tài khoản tích lũy online.
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
Khách hàng khi tham gia đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được cấp mã dự thưởng
cụ thể như sau:
Kỳ hạn gửi

Số tiền gửi
tối thiểu (VND)

1/3/6/9/12 tháng

200.000.000

Phương
thức trả lãi

Số lượng mã dự thưởng
Tiết kiệm tại quầy

Tiết kiệm online

1

2

Cuối kỳ,
Hàng tháng

Số lượng mã dự thưởng cho khách hàng được tính căn cứ vào bội số giữa số tiền
khách hàng gửi và số tiền gửi tối thiểu ứng với kỳ hạn gửi nêu trên. Trường hợp bội số bị
lẻ thì làm tròn xuống đến đơn vị.
Loại sản phẩm

Số tiền gửi tối thiểu lần đầu

Số mã dự thưởng tương ứng với 1
tài khoản tích lũy đủ điều kiện

Tích lũy Ước mơ

10 triệu đồng

2

Tích lũy An Phú Gia

10 triệu đồng

2

Tích lũy Online

10 triệu đồng

1

Cách thức phát số dự thưởng: Thực hiện trên chương trình quản lý khuyến mại tập
trung của BIDV:
+ Tiết kiệm tại quầy: chi nhánh cấp số dự thưởng và thông báo mã số dự thưởng cho
khách hàng ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền.
+ Tiết kiệm online: chương trình CSKH&KMTT tự động phát số dự thưởng và gửi
email cho khách hàng sau tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất gửi tiền.
Trước 02 ngày diễn ra lễ quay số, BIDV sẽ thông báo công khai danh sách
thưởng và thông tin khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số trên website
(https://www.bidv.com.vn/),
fanpage
facebook
(https://www.facebook.com/BIDVbankvietnam), tin nhắn OTT trên ứng dụng
SmartBanking và tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

mã dự
BIDV
BIDV
BIDV

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
Tổng số lượng mã dự thưởng: 1.300.000 số. Mỗi số dự thưởng gồm có 8 ký tự:
+ 01 ký tự đầu là ký tự chữ: B
+ 07 ký tự tiếp theo là số chạy dự thưởng, gồm 07 chữ số: bắt đầu từ số 0000001 đến
1.300.000.
- 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 (hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực theo quy định và ký đúng chữ
ký đã đăng ký.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: Hình thức quay thưởng được tổ chức 2 lần gồm:
Đợt quay

Điều kiện áp dụng

Thời gian
quay

Địa điểm

Đợt 1

Các tài khoản tiền gửi trong tháng
6/2022 (từ 10/6/2022 – đến hết
30/6/2022) đủ điều kiện.

11/07/2022

Tháp BIDV, 194 Trần
Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Đợt 2

Tất cả các tài khoản tiền gửi trong
thời gian khuyến mại (từ 10/6/2022 –
đến hết 30/9/2022) đủ điều kiện.

14/10/2022

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 & 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 tất cả
các chi nhánh, phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc.
- Cách thức xác định trúng thưởng: Quay số trên phần mềm quay số điện tử của BIDV.
+ Quay số đợt 1: Quay trên 1 tập dữ liệu toàn bộ khách hàng đủ điều kiện, quay lần 1
để xác định 189 giải Thịnh Vượng; quay lần 2 để xác định 02 giải Thần Tài và quay lần 3 để
xác định 01 giải Phú Quý.

+ Quay số đợt 2: Quay trên 1 tập dữ liệu toàn bộ khách hàng đủ điều kiện, quay lần 1
để xác định 378 giải Đồng hành Ước mơ; quay lần 2 để xác định 65 giải Đồng hành Vững
bước; quay lần 3 để xác định 3 giải Đồng hành Vươn Xa; quay lần 4 để xác định 01 giải Đồng
hành Thịnh Vượng.
- Các khách hàng được quay số Đợt 1 sẽ được tham gia quay số Đợt 2 nếu tại thời
điểm quay số Đợt 2 khách hàng vẫn đáp ứng các thể lệ của chương trình.
- 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.
8.5 Thông báo trúng thưởng:
- Sau xác định khách hàng trúng thưởng Ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng
trúng thưởng theo thông tin khách hàng đã cung cấp qua các hình thức: gọi điện, gửi email,
tin nhắn... trong vòng 10 ngày kể từ ngày quay số.
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
- Thời hạn trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
- Địa điểm trao thưởng:
Đối với các giải thưởng là sổ tiết kiệm, khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng ngay
tại chi nhánh BIDV khách hàng mở tài khoản tiết kiệm; các giải thưởng hình thức nhận bằng
tiền chuyển khoản, BIDV sẽ chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại BIDV.
- Thủ tục nhận thưởng:
+ Đối với nhận thưởng bằng sổ tiết kiệm: Khách hàng xuất trình chứng minh thư
nhân dân (hoặc thẻ căn cước hoặc 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 hoạt động của 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: Ban
Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV (Số điện thoại: 024.2220.5544 ext 7181 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.
11. Các quy định khác:
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:
+ Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Ngân 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).
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:
Các tài khoản tiền gửi Tiết kiệm tại quầy, Tiết kiệm online tham gia Chương trình
khuyến mại “Tiết kiệm mùa vàng - Rộn ràng tài lộc” không tham gia đồng thời với chương
trình khuyến mại khác. Tài khoản Tích lũy Ước mơ và Tích lũy An Phú Gia được đồng thời
áp dụng khuyến mại theo chiến dịch “65 năm đồng hành phát triển” và chương trình “Tiết
kiệm mùa vàng - Rộn ràng tài lộc”.
- Khách hàng được tất toán trước hạn, không được rút từng phần.
- Khi khách hàng bị thu hồi giải thưởng/mã dự thưởng trong các trường hợp sau:
+ Mã dự thưởng: khách hàng bị thu hồi số dự thưởng trước khi quay số trong trường
hợp: (i) khách hàng tất toán trước hạn (thu hồi số mã dự thưởng tương ứng với tài khoản
tiền gửi tất toán trước hạn); (ii) không đáp ứng điều kiện sử dụng dịch vụ SmartBanking
(trạng thái active) và có tài khoản thanh toán (trạng thái active) (thu hồi toàn bộ số dự
thưởng)
+ Quà tặng quay số theo đợt/cuối chương trình: khách hàng bị thu hồi khi khách hàng
tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tích lũy online tương ứng với số dự thưởng
được quay số trúng thưởng.
- 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./.

