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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

HÀNH TRÌNH TẾT YÊU THƯƠNG  

1. Thời gian khuyến mại: Các Chi nhánh được chia thành 10 khu vực, áp dụng thời 

gian triển khai khác nhau, cụ thể như sau: 

Khu vực Thời gian triển khai tuần vàng 

Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 17/12/2018 – 21/12/2018 

Đồng bằng Sông Hồng, Miền Núi Phía Bắc và Đồng bằng 

Sông Cửu Long 

24/12/2018 – 28/12/2018 

Động lực phía Bắc và Động lực phía Nam 07/01/2019 đến 11/01/2019 

Hà Nội và TP.HCM 14/01/2019  - 18/01/2019  

Danh sách chi tiết thời gian triển khai của các Chi nhánh tại bảng đính kèm. 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:  

- Tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên 

- Dịch vụ BIDV SmartBanking 

- Dịch vụ nhận tiền kiều hối qua kênh Western Union và kênh Swift 

- Thẻ tín dụng quốc tế (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum/ 

Premier, Visa Precious/Visa Smile, Visa Flexi/Vietravel Standard) 

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: bình nước nhựa Tupperware Eco 500ml, 

cốc sứ Pastel, vàng SJC 9999, Bộ đôi xe đạp thể thao Giant và bộ sản phẩm hỗ trợ 

Garmin (đèn, GPS…), sổ tiết kiệm. 

4. 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 theo Chi nhánh, theo khu vực, 

theo miền và Tặng quà ngay khi giao dịch.  

Lưu ý: 

- Cá nhân Việt Nam, kể cả cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp 

pháp tại Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

- Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo 

việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật được thực hiện thông qua người 

giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

a. Hình thức “Tuần vàng” tặng quà ngay khi giao dịch: 

- Các khách hàng tham gia giao dịch từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/01/2019 sẽ được 

nhận quà tặng là bình nhựa hoặc cốc sứ.  

- Các Chi nhánh được chia thành 10 khu vực và triển khai “Tuần vàng” theo thứ tự: 
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TT Thời gian Khu vực 

1 Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018 

Bắc Trung Bộ 

Nam Trung Bộ 

Tây Nguyên 

3 Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018 

 Miền núi phía Bắc 

Đồng bằng Sông Hồng 

Đồng bằng Sông Cửu long 

4 Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019 
Động lực phía Bắc ngoài Hà Nội 

Động lực phía Nam 

5 Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019 
Hà Nội 

Tp.HCM 

Danh sách các Chi nhánh thuộc khu vực cụ thể đính kèm. 

- Cơ cấu giải thưởng của toàn hệ thống như sau: 

Loại quà tặng Giá trị (VND) Số lượng Thành tiền (VND) 

Bình nhựa 

Tupperware Eco 

500ml 

101.000 18.000 1.818.000.000 

Cốc sứ Pastel  65.000 18.900 1.228.500.000 

Tổng cộng  36.900 3.046.500.000 

Bằng chữ: ba tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

 

b. Hình thức quay số trúng thưởng theo Chi nhánh: 

- Khách hàng tham gia giao dịch các sản phẩm tiền gửi, nhận tiền kiều hối, đăng ký 

& giao dịch qua BIDV SmartBanking trong “Tuần vàng” đều được tham gia quay 

số. 

- Quay số dự thưởng theo Chi nhánh dựa trên số định danh khách hàng trên phần 

mềm tự động của ngân hàng. 

- BIDV sẽ triển khai quay số 01 lần vào tuần sau Tuần vàng để xác định khách hàng 

trúng thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng mỗi Chi nhánh: 

Giải thưởng 

Số 

lượng 

(Giải) 

Giá trị/ 

giải 

(VND) 

Tổng cộng / 

Chi nhánh 

(VND) 

Hình thức giải thưởng 

Giải May 

mắn 
1 2.000.000 2.000.000 

Sổ tiết kiệm trị giá 02 triệu đồng 

- Tổng giá trị giải thưởng: 2.000.000 VND x 188 Chi nhánh = 376.000.000 VND (Bằng 

chữ: ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng). 
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c. Hình thức quay số trúng thưởng theo Khu vực: 

- Khách hàng tham gia giao dịch các sản phẩm tiền gửi, nhận tiền kiều hối, đăng ký 

& giao dịch qua BIDV SmartBanking trong “Tuần vàng” đều được tham gia quay 

số. 

- Quay số dự thưởng theo khu vực dựa trên số định danh khách hàng trên phần mềm 

tự động của ngân hàng. 

- BIDV sẽ triển khai quay số 01 lần vào tuần sau Tuần vàng để xác định khách hàng 

trúng thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng mỗi Khu vực: 

Giải thưởng 

Số 

lượng 

(Giải) 

Giá trị/ 

giải 

(VND) 

Tổng cộng / 

Khu vực 

(VND) 

Hình thức giải thưởng 

Giải Tài lộc 1 38.000.000 38.000.000 
1 lượng vàng SJC 9999 hoặc sổ tiết 

kiệm trị giá 38 triệu đồng. 

- Tổng giá trị giải thưởng: 38.000.000 VND x 10 khu vực = 380.000.000 VND (Bằng 

chữ: ba trăm tám mươi triệu đồng). 

(*) Lưu ý: Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền mặt, nhưng 

không vượt quá giá trị giải thưởng. Trong trường hợp BIDV không thể mua được giải 

thưởng bằng hiện vật với giá trị như công bố, khách hàng sẽ nhận giải thưởng bằng 

tiền mặt. 

d. Hình thức quay số trúng thưởng theo Miền: 

- Khách hàng tham gia giao dịch nhận tiền kiều hối, đăng ký & giao dịch qua BIDV 

SmartBanking trong thời gian triển khai chương trình “Hành trình Tết yêu thương” 

đều được tham gia quay số. 

- Quay số dự thưởng theo miền dựa trên số định danh khách hàng trên phần mềm tự 

động của ngân hàng. 

- BIDV sẽ triển khai quay số 01 lần vào cuối chương trình để xác định khách hàng 

trúng thưởng. 

- Cơ cấu giải thưởng mỗi Miền Nam - Bắc: 

Cơ cấu  

giải 

thưởng 

Nội dung giải thưởng 

Trị giá giải 

thưởng  

(VND) 

Số 

lượng 

(giải) 

Thành tiền  

(VND) 

Giải Phú 

Quý 

Bộ đôi xe đạp thể thao Giant và bộ sản 

phẩm hỗ trợ Garmin (đèn, GPS…) hoặc 

sổ tiết kiệm BIDV trị giá 200 triệu đồng 

 

200.000.000   2   400.000.000   

Tổng cộng 2   400.000.000   

 (Bằng chữ: bốn trăm triệu đồng). 
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- Miền Bắc áp dụng với các Chi nhánh 05 khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông 

Hồng, Động lực phía Bắc, Miền núi phía Bắc, Hà Nội. 

- Miền Nam áp dụng với 05 khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long, Động lực phía Nam, 

khu vực Hồ Chí Minh, khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên. 

(*) Lưu ý: Khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền mặt, nhưng 

không vượt quá giá trị giải thưởng. Trong trường hợp BIDV không thể mua được giải 

thưởng bằng hiện vật với giá trị như công bố, khách hàng sẽ nhận giải thưởng bằng 

tiền mặt. 

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

7.1. Đối với hình thức tặng quà ngay: 

- Khách hàng khi thực hiện một trong số các giao dịch sau trong Tuần vàng sẽ được 

tặng quà: 

Giao dịch được nhận quà Điều kiện Quà tặng (*) 

Tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng 

trở lên 

Mỗi khách hàng được nhận 01 

phần quà/01 giao dịch 

Bình nhựa Tupperware Eco 

500ml 

Nhận tiền kiều hối qua kênh 

Western Union/ Swift 

Mỗi khách hàng giao dịch từ 200 

USD hoặc tương đương được 

nhận 01 phần quà/01 giao dịch 

Cốc sứ Pastel  

Đăng ký BIDV SmartBanking và 

có giao dịch có phí ngay sau khi 

đăng ký 

Khách hàng đăng ký BIDV 

SmartBanking và có giao dịch có 

phí trên BIDV SmartBanking 

ngay sau khi đăng ký (tại quầy) sẽ 

được nhận quà. 

Cốc sứ Pastel  

Đăng ký thẻ tín dụng quốc tế 

Đăng ký phát hành thẻ chính thẻ 

tín dụng trong tuần khuyến mại T 

và có thời gian phát hành thành 

công trên hệ thống trong tuần từ T 

đến T+1 

Cốc sứ Pastel Donghwa 

380ml 

(*) Quà tặng khách hàng có thể thay đổi, phụ thuộc vào số lượng, chủng loại thực tế 

tại thời điểm giao dịch tại mỗi chi nhánh/Điểm giao dịch.    

7.2. Đối với hình thức quay số: 

7.2.1 Cách thức tham gia quay số:  

- Khách hàng khi thực hiện một trong số các giao dịch sau trong Tuần vàng theo từng 

khu vực sẽ được tham gia quay số trúng thưởng theo Chi nhánh và theo khu vực. 

Trường hợp khách hàng giao dịch trong thời gian của 4 Tuần vàng (không phân biệt 

theo khu vực) sẽ được tham gia quay số theo miền, cụ thể như sau: 
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Tiền gửi có kỳ hạn từ 06 

tháng trở lên 
x x 

(quay số theo 

chương trình riêng) 

Nhận tiền kiều hối qua 

kênh Western Union/ 

Swift từ 200 USD hoặc 

quy đổi tương đương 

x x x 

Đăng ký tại quầy và có 

giao dịch có phí trên 

BIDV SmartBanking 

trong thời gian khuyến 

mại 

x x x 

7.2.2. Mã số dự thưởng hợp lệ để tham gia quay số xác định trúng thưởng: 

- Các KH khi thực hiện các giao dịch nói trên sẽ được quy đổi sang số dự thưởng. Điều 

kiện quy đổi số dự thưởng: 

 Giao dịch tiền gửi: 01 số FDR tương đương 01 số dự thưởng 

 Giao dịch nhận tiền: 01 số RM hoặc mã số chuyển tiền tương đương 01 số dự 

thưởng 

 Giao dịch BIDV Smarbanking: 01 số CIF tương đương 01 số dự thưởng 

- Khi nhận giải khách hàng được yêu cầu xuất trình chứng từ giao dịch có số trúng 

thưởng này, chỉ chấp nhận bản chính, không chấp nhận bản sao chứng từ. 

7.2.3. Hình thức Quay số dự thưởng theo Chi nhánh:  

-  Số lượng chi nhánh triển khai: áp dụng cho 188 chi nhánh BIDV trên toàn quốc 

nhưng theo thời gian triển khai “Tuần vàng”. 

- Cách thức triển khai: Sau thời gian triển khai “Tuần vàng” của từng khu vực, hệ 

thống dữ liệu của BIDV sẽ trích xuất thông tin khách hàng đáp ứng được yêu cầu 

của chương trình (có 1 trong 3 giao dịch kể trên) của các Chi nhánh trong khu vực 

triển khai. Dựa trên các số định danh của các giao dịch/khách hàng này, BIDV sẽ 

quay số tập trung bằng phần mềm điện tử để chọn ra các khách hàng may mắn của 

chương trình. 

- Khách hàng rút tiền gửi trước hạn sẽ bị thu hồi giá trị giải thưởng. 

7.2.4. Hình thức Quay số dự thưởng theo Khu vực:  

-  Số lượng chi nhánh triển khai: áp dụng cho 188 chi nhánh BIDV trên toàn quốc 

nhưng theo thời gian triển khai “Tuần vàng”. 

- Cách thức triển khai: Sau thời gian triển khai “Tuần vàng” của từng khu vực, hệ 

thống dữ liệu của BIDV sẽ trích xuất thông tin khách hàng đáp ứng được yêu cầu 

của chương trình (có 1 trong 3 giao dịch kể trên) của khu vực triển khai. Dựa trên 

các số định danh của các giao dịch/khách hàng này, BIDV sẽ quay số tập trung bằng 

phần mềm điện tử để chọn ra các khách hàng may mắn của chương trình. 

- Khách hàng rút tiền gửi trước hạn sẽ bị thu hồi giá trị giải thưởng. 
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7.2.5. Hình thức Quay số dự thưởng theo Miền Nam - Bắc:  

-  Số lượng chi nhánh triển khai: áp dụng cho 188 chi nhánh BIDV trên toàn quốc. 

- Cách thức triển khai: Sau thời gian triển khai chương trình, hệ thống dữ liệu của 

BIDV sẽ trích xuất thông tin khách hàng đáp ứng được yêu cầu của chương trình (có 

1 trong 3 giao dịch kể trên) trên toàn quốc, chia theo 02 miền Nam - Bắc. Dựa trên 

các số định danh của các giao dịch/khách hàng này, BIDV sẽ quay số tập trung bằng 

phần mềm điện tử để chọn ra các khách hàng may mắn của chương trình. 

7.6. Phương thức tổ chức quay số và xác định khách hàng trúng thưởng 

- Quay số cuối chương trình công khai dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý 

Nhà nước về thương mại (nếu có), đại diện BIDV, đại diện khách hàng và báo chí. 

- BIDV sẽ dùng phần mềm quay số điện tử để xác định khách hàng trúng thưởng. 

- Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có Mã số CIF (mã số khách hàng)/ Mã số 

FDR (số tài khoản tiền gửi)/ Mã số RM hoặc mã số chuyển tiền được chọn ngẫu nhiên 

bằng phần mềm quay số tự động. 

- Cách thức quay số xác định mã số trúng thưởng:  

 Đối với giải theo Chi nhánh: Phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên ra các mã định danh 

trúng thưởng tương ứng với giải May mắn của mỗi Chi nhánh (mỗi Chi nhánh 01 

giải) của khu vực triển khai quay số. Số lượng giải quay tương ứng với số lượng 

Chi nhánh trong khu vực quay số. 

 Đối với giải theo Khu vực: Phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên ra 01 mã định danh 

trúng thưởng tương ứng với 01 giải Tài lộc của Khu vực. 

 Đối với giải theo Miền: Phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên ra 01 mã định danh trúng 

thưởng tương ứng với 01 giải Phú quý của 01 Miền. 

- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web của BIDV và tại 

các điểm giao dịch của BIDV.  

- Khách hàng rút tiền gửi trước thời điểm quay số sẽ không được tham gia quay số. 

8. 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. 

9. Địa điểm, cách thức và thủ tục nhận thưởng: 

- Đối với hình thức nhận bằng tiền mặt, khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng 

tại chi nhánh nơi khách hàng thực hiện giao dịch hoặc liên hệ chi nhánh để nhận chi 

thưởng qua tài khoản của khách hàng mở tại Ngân hàng. 

- Đối với hình thức nhận thưởng khác, khách hàng trúng thưởng nhận giải tại chi 

nhánh nơi khách hàng thực hiện giao dịch. 

- Thủ tục nhận thưởng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

chỉ trao giải thưởng cho khách hàng có chứng từ thể hiện được mã số trúng thưởng 

(không bị tẩy xoá, còn đủ các yếu tố để nhận dạng), chứng minh thư nhân dân (hoặc 

hộ chiếu), thông tin liên hệ (số điện thoại, email) và ký đúng chữ ký đăng ký.  
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10. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: 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 7172 hoặc 6168; Địa chỉ: Tháp BIDV - 35 Hàng 

Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội). 

11. Trách nhiệm thông báo: 

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 của Ngân hàng 

BIDV. 

12. Các qui định khác: 

- 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. 

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

thông tin khách hàng trúng thưởng tại ngân hàng mình vào mục đích quảng cáo mà 

không phải trả một khoản phí nào.  

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

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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 có yếu tố may mắn nhưng không có người trúng thưởng 

và giải thưởng không có người nhận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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./.  

 

 


