THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“QUÉT QR – GIẢM GIÁ TỐI ĐA”
(Kèm theo Quyết định số: 1519/2020/QĐ-TGĐ ngày 06 /11/2020 do Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành)
1.
-

Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)

2.

Địa chỉ: 34A-34B Hàn Thuyên, P Phạm Đình Hổ, Q Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39 333 636 - Fax: (84-24) 39 336 424
Tên chương trình khuyến mại: “Quét QR – Giảm giá tối đa” (sau đây gọi tắt là

“Chương trình” hay “CTKM”).
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán QR-Code trên ứng dụng
Mobile Banking của VietABank.
4. Thời gian khuyến mại: 02 tháng, từ 11/11/2020 đến 11/01/2021 hoặc tới khi hết
mã khuyến mại.
5. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống của VietABank/toàn quốc.
6. Hình thức khuyến mại: Tặng mã giảm giá trực tiếp trên giá trị thanh toán hàng
hóa, dịch vụ.
7.
-

Đối tượng được áp dụng
Tất cả các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán VAB - QRCode trên

Mobile Banking VietABank tại các điểm chấp nhận thanh toán (ĐCNTT).
ĐCNTT: Là các đơn vị chấp nhận thanh toán QRCode có biểu tượng VNPAY.
8. Cơ cấu giải thưởng
Khách hàng nhập mã giảm giá khi thanh toán mua hàng hóa dịch vụ tại các ĐVNTT
sẽ được hưởng các ưu đãi giảm giá, cụ thể như sau:
STT

1

2

Nội dung/điều kiện nhận ưu đãi
Giảm 10% giá trị đơn hàng thanh
toán, tối đa 50.000 VND
Giảm 10% giá trị đơn hàng thanh
toán, tối đa 100.000 VND. Giao dịch
thanh toán trong ngày 27/11/2020.

Trị giá giải
thưởng
(VND)

SL giải
thưởng
CTKM

Thành
tiền
(VND)

50.000

800

40.000.000

100.000

100

10.000.000

900

50.000.000

Tổng cộng
-

Tổng giá trị giải thưởng toàn chương trình: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi

triệu đồng chẵn).
9. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại
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9.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục tham gia
Điều kiện:
 Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán VAB - QRCode trên Mobile
Banking của VietABank tại các ĐCNTT trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến
mại.
 Nhập mã giảm giá: YEUVIETABANK khi giao dịch thanh toán giảm 10% giá trị
đơn hàng thanh toán, tối đa 50.000 VND/giao dịch. Thời gian sử dụng từ 00 giờ ngày
11/11/2020 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/01/2021 hoặc tới khi mã khuyến mại
được sử dụng hết tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.
 Trong ngày 27/11/2020, nhập mã giảm giá VIETABANKBF khi giao dịch thanh
toán giảm 10% giá trị đơn hàng thanh toán, tối đa 100.000 VND/giao dịch. Thời gian sử
dụng từ 00 giờ đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/11/2020 hoặc cho tới khi mã khuyến
mại được sử dụng hết tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.
 Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán (đã bao gồm
thuế) của khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công
 Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking)
được khuyến mại 01 (một) lần/tuần khi mua hàng tại ứng dụng chấp nhận thanh toán
VNPAYQR.
 Giá trị khuyến mại sẽ được làm tròn theo đơn vị: nghìn đồng. Cụ thể, <500 đồng
làm tròn xuống 0đ; >=500đ làm tròn lên 1.000đ.
 Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức hoặc hoàn tiền một phần với các
giao dịch đã hưởng khuyến mại.
 Không áp dụng đồng thời 02 (hai) Chương trình cho cùng 01 (một) hoá đơn bán
hàng
9.2. Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
 Mỗi khách hàng chỉ nhận được 1 ưu đãi giảm giá/tuần (căn cứ trên số điện thoại sử
dụng dịch vụ thanh toán QRCode của Khách hàng tại các ĐCNTT).
 Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi số lượng mã giảm giá được sử dụng hết
theo quy định của Chương trình.
 Riêng ngày 27/11/2010, khách hàng chỉ được chọn 01 trong 02 mã giảm giá, không
sử dụng đồng thời cả 02 mã.
 Áp dụng cho tất cả các giao dịch tại các điểm chấp nhận thanh toán mã VNPAY-QR
do VNPAY phát triển (bao gồm cả online và offline)
10. Đầu mối giải đáp thắc mắc về chương trình
Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietABank trên toàn quốc.
-

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1900 555 590.
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11. Trách nhiệm thông báo
Nội dung chi tiết và thể lệ của chương trình khuyến mại sẽ được VietABank công
bố trên website: www.vietabank.com.vn và phổ biến rộng rãi tại tất cả các điểm giao dịch
của VietABank trên toàn quốc.
VietABank cam kết công bố công khai, minh bạch thông tin của chương trình
khuyến mại theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về tổ chức các hoạt động xúc
tiến thương mại.
12. Các quy định khác
Khách hàng được nhận đúng giá trị giải thưởng theo quy định của thể lệ này.
VietABank được quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của Khách hàng trúng
thưởng (bao gồm: Họ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ…) để phục vụ cho hoạt
động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của VietABank mà không cần sự đồng ý của Khách
hàng và không phải trả bất cứ một khoản phí nào cho Khách hàng. Các thông tin cá nhân
còn lại sẽ được bảo mật và chỉ dùng để liên lạc trong trường hợp Khách hàng đoạt giải.
VietABank được quyền từ chối trao thưởng đối với các trường hợp không hợp lệ
theo quy định của Chương trình, hoặc những tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc
về Ngân hàng.
-

VietABank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy

định của pháp luật hiện hành xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình làm cho giao
dịch của Khách hàng bị sai lệch hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng.
VietABank giữ bí mật về các thông tin cá nhân cho Khách hàng; cam kết không tiết
lộ các thông tin này cho bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của Khách hàng hoặc theo
yêu cầu của các cơ quan có thầm quyền.
VietABank có trách nhiệm đứng ra giải quyết khiếu nại từ phía Khách hàng trên cơ
sở quy định của chương trình và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.
Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, việc khiếu nại sẽ được giải quyết
theo quy định của pháp luật hiện hành.
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