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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Tặng tiền cho khách hàng nữ giao dịch gửi tiền tại quầy) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Ưu đãi khách hàng nữ nhân dịp 20/10/2020 “Tuần vui 

như ý”. 

2. Phạm vi khuyến mại: Tại tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch của BIDV trên toàn 

quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền cho khách hàng gửi mới khoản tiền có kỳ hạn tại 

quầy giao dịch của BIDV. 

4. Thời gian khuyến mại: từ 19/10/2020 đến hết 23/10/2020. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND, gửi tối thiểu 

50 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng trở lên hoặc gửi tối thiểu 100 triệu đồng với kỳ hạn 

06 tháng trở lên. 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại:  

- Khách hàng cá nhân là nữ đáp ứng đủ điều kiện tặng quà trong thời gian khuyến mại. 

- Chương trình áp dụng cho các khách hàng nữ gửi mới khoản tiền có kỳ hạn tại quầy 

giao dịch của BIDV, không áp dụng cho khoản tiền gửi tự động quay vòng trên hệ 

thống. Đối với khách hàng đến quầy giao dịch tất toán khoản tiền gửi đang có và mở 

khoản tiền gửi có kỳ hạn mới trong thời gian khuyến mại thì được coi là hợp lệ và được 

hưởng khuyến mại. 

Lưu ý: Khách hàng cá nhân là nữ đáp ứng điều kiện sau: 

- Cá nhân Việt Nam, kể cả cá nhân nước ngoài (tuân thủ theo thông tư 49/2018/TT-

NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn) 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 (tuân thủ theo thông tư 49/2018/TT-NHNN 

ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn) 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. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Quà tặng Số lượng  

(phần quà) 

Giá trị 

(VND) 

Tổng giá trị 

(VND) 

Tiền mặt hoặc chuyển khoản 6.000 50.000 300.000.000 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 300.000.000 VND (Bằng chữ: 

Ba trăm triệu đồng chẵn./.). 

10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại: 

Nội dung chi tiết chương trình theo quy định tại các mục từ 1 đến 9.  
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- BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số 

lượng quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng. 

- BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ khách hàng nào mà BIDV cho là 

cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ 

điều khoản nào trong Thể lệ này.  

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo đến Quý Sở và 

cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên 

theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 


