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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tên chƣơng trình Khuyến mại: “Ngày không tiền mặt -16/6” năm 2020 

2. Thời gian triển khai:  Từ ngày 13/06/2020 đến hết ngày 16/06/2020 

3. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thẻ và dịch vụ GIB, GP.mPlus  

4. Phạm vi khuyến mại: toàn hệ thống GPBank 

5. Chƣơng trình khuyến mại: 

5.1.  Ƣu đãi hoàn tiền giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cho chủ thẻ GPBank 

5.1.1  Đối tƣợng áp dụng: 

 Các chủ thẻ của GPBank có tài khoản với điều kiện thẻ không bị khóa, hủy trong thời gian 

triển khai CTKM. 

5.1.2  Hình thức ƣu đãi  

- Hoàn tiền vào tài khoản trị giá 100,000 VND cho 100 khách hàng đầu tiên có giao dịch 

thanh toán giá trị cao nhất, tối thiểu 3,000,000 VND/giao dịch; 

- Khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất với ưu đãi này trong suốt thời gian diễn 

ra CTKM. 

- Trong trường hợp nhiều hơn 100 khách hàng thỏa mãn điều kiện được hoàn tiền với giao 

dịch thanh toán giá trị bằng nhau thì căn cứ lựa chọn khách hàng được hưởng ưu đãi sẽ theo thứ 

tự ưu tiên về thời gian: Thời gian thực hiện giao dịch thanh toán hợp lệ.  

- Giao dịch thanh toán hợp lệ theo điều kiện CTKM:  

 Là giao dịch dùng để mua sắm hàng hóa, dịch vụ thành công, bao gồm: giao dịch Sale qua 

POS (nội địa và quốc tế), Giao dịch mua bán qua Internet, Giao dịch qua GP.Ecom, không bao 

gồm: giao dịch thanh toán phí theo quy định của GPBank; giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống; 

giao dịch hoàn trả; giao dịch hủy; giao dịch kích hoạt thẻ (test); giao dịch rút tiền mặt; giao dịch 

nạp tiền vào ví điện tử, giao dịch chuyển khoản, giao dịch gửi tiết kiệm/tín dụng điện tử, các giao 

dịch truy vấn, giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng CTKM; 

 Giao dịch được thực hiện và cập nhật vào hệ thống của GPBank từ 0:00:00 ngày 

13/06/2020 đến 23:59:59 ngày 16/06/2020 (Giờ Việt Nam: GMT +7); 

 Giao dịch phát sinh của chủ thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính. 

5.1.3. Cách thức và thời gian trả thƣởng. 

 Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình, GPBank công bố danh 
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sách và hoàn tiền cho chủ thẻ nhận thưởng trên website của GPBank www.gpbank.com.vn. 

5.2. Ƣu đãi phí chuyển khoản đối với dịch vụ GIB, GP.mPLus 

5.2.1. Đối tƣợng áp dụng:  

 Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại GPBank và đăng ký sử dụng dịch vụ 

GIB/GP.mPLus. 

5.2.2. Hình thức ƣu đãi  

- Chuyển khoản ngoài hệ thống GPBank trên kênh GIB, GP.mPLus. 

- Thời gian giao dịch thực hiện thành công: từ 0:00:00 ngày 13/06/2020 đến 23:59:59 ngày 

16/06/2020 (Giờ Việt Nam: GMT +7). 

Số tiền giao dịch Mức phí hiện tại 

chƣa bao gồm VAT (đồng) 

Mức phí giảm 50% chƣa 

bao gồm VAT (đồng) 

1.  Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 

Từ 500.000 trở xuống 8.700 4.350 

Từ 500.001 đ đến dưới 

2.000.000 đ 

9.100 4.550 

Trên 2 triệu đồng 10.000 5.000 

2.  Chuyển khoản liên ngân hàng qua Citad 

Số tiền KH giao dịch 9.000 4.500 

 

http://www.gpbank.com.vn/

