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NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU 
Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm  - Hà Nội 

Tel: (84-4) 3514 9094 - Fax: (84-4) 37 263 999 

 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“ĐÓN NĂM MỚI – LỘC TỚI NHÀ” 

I. Giới thiệu chƣơng trình khuyến mại. 

1. Tên chƣơng trình khuyến mại.  

Chương trình có tên gọi là “ĐÓN NĂM MỚI – LỘC TỚI NHÀ”  sau   y gọi t t  à 

“Chương trình khuyến mại-CTKM”  do Ng n hàng thương mại TNHH MTV  ầu Kh  Toàn 

Cầu     ank  t  ch c th c hi n  

2. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại. 

- Khách hàng tham gia chương trình nếu  áp  ng các  iều ki n  ược quy  ịnh tại Mục II của 

thể    CTKM này sẽ  ược nhận mã số d  thưởng tương  ng  ể tham gia quay số cuối chương 

trình và  ược nhận quà tặng của mục Quà tặng trao ngay. 

II. Điều kiện áp dụng. 

1. Thời gian áp dụng 

Từ ngày 09/01/2017  ến hết ngày 07/4/2017. 

2. Đối tƣợng Khách hàng 

- Khách hàng  à cá nh n người Vi t Nam, cá nh n người nước ngoài  ang sinh sống và hoạt 

 ộng hợp pháp tại Vi t Nam  

- T  ch c  trừ t  ch c t n dụng   ược thành  ập và hoạt  ộng hợp pháp tại Vi t Nam. 

3. Sản phẩm, loại tiền tệ, kỳ hạn áp dụng 

- Sản phẩm tiền gửi: Tiền gửi trả  ãi  ịnh kỳ và Tiền gửi trả  ãi cuối kỳ. 

- Loại tiền t : Vi t Nam Đồng  VN  . 

- Kỳ hạn gửi: Các khoản huy  ộng có kỳ hạn gửi từ 01 tháng  ến 12 tháng. 

4. Phạm vi áp dụng 

Chương trình áp dụng tại tất cả các Chi nhánh,  hòng giao dịch Trung tâm và Phòng giao 

dịch trong h  thống    ank trên toàn quốc  

III. Nội dung Chƣơng trình khuyến mại. 

1. Tham gia Chƣơng trình.  

- Khách hàng có thể   a chọn tham gia hoặc không tham gia CTKM.  

- Đối với các STK tham gia CTKM sẽ  ược  óng dấu “Tham gia khuyến mại” và Khách hàng 

phải tu n thủ các  iều ki n tại Thể    CTKM này. 

- Đối với Hợp  ồng tiền gửi  ược quy  ịnh cụ thể như sau và Khách hàng phải tu n thủ các 

quy  ịnh của CTKM này: 

 Trường hợp khoản tiền gửi tham gia CTKM tất toán trước hạn thì : 
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 Khách hàng chỉ  ược tất toán trước hạn khi thời gian th c gửi tối thiểu 1 tháng  Khi 

 ó, toàn bộ mã số d  thưởng quay số  ã cấp cho Khách hàng bị hủy và không  ược 

tham gia quay số cuối chương trình,  ồng thời tu n thủ quy  ịnh về Quà tặng trao 

ngay tại mục 4 3 của Thể    này  

 Lãi suất rút trước hạn:  ãi suất không kỳ hạn thấp nhất có hi u   c tại thời  iểm rút 

trước hạn  

 Các trường hợp khác: như chuyển quyền HĐT ,…sẽ tu n thủ quy  ịnh tại Thể    của 

CTKM 

2. Quy định về việc cấp mã số dự thƣởng của Chƣơng trình. 

- Với m c tiền gửi tối thiểu  à 10,000,000 VND, Khách hàng sẽ nhận  ược mã số d  thưởng 

t nh trên bội số  àm tròn xuống của số tiền gửi th c tế nhân (x) với kỳ hạn tháng, cụ thể như 

sau: 

Kỳ hạn 

(tháng) 

Mức tiền gửi 

tối thiểu (VND) 
Số mã số dự thƣởng 

1 10,000,000 1 

2 10,000,000 2 

3 10,000,000 3 

4 10,000,000 4 

5 10,000,000 5 

6 10,000,000 6 

7 10,000,000 7 

8 10,000,000 8 

9 10,000,000 9 

10 10,000,000 10 

11 10,000,000 11 

12 10,000,000 12 

Không hạn chế m c gửi tối  a và số  ượng mã số d  thưởng mỗi Khách hàng sở hữu. Khách 

hàng gửi càng nhiều, kỳ hạn càng dài cơ hội trúng thưởng càng  ớn. 

Ví dụ: 

 Khách hàng gửi 85,000,000 VND kỳ hạn 02 tháng sẽ nhận được 16 mã số dự thưởng. 

- Chương trình có t ng số  ượng mã số d  thưởng  à 999 999 số. Mã số d  thưởng có 6 chữ số 

và  ược  ánh số b t  ầu từ 000 001  ến 999 999  

- Khách hàng mới   à khách hàng có mã số khách hàng  ược mở  ần  ầu tại    ank – hi n 

 ang  ược quy  ịnh  à I  8 số trong thời gian triển khai CTKM quy  ịnh tại mục II 1  tại 

GPBank có s  tiết ki m (STK)/Hợp  ồng tiền gửi  HĐTG) tham gia CTKM sẽ  ược nh n  ôi 

mã số d  thưởng cho  ần gửi tiền tiết ki m/tiền gửi có kỳ hạn  ầu tiên tại    ank thỏa mãn 

quy  ịnh tại Mục II thể    này. Mã số d  thưởng sẽ  ược in rõ trên  iấy xác nhận tham gia 
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kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay CTKM “Đón năm mới –  Lộc tới nhà” và cấp 

cho khách hàng ngay khi giao dịch gửi tiền và cấp mã số d  thưởng thành công.  

- Các mã số d  thưởng bị hủy trước khi tiến hành quay số cuối chương trình không  ược cấp 

mới cho Khách hàng khác  

3. Số lƣợng và cơ cấu của toàn bộ giải thƣởng của Chƣơng trình. 

Stt Danh mục chi phí Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

I 
Quay số cuối Chƣơng 

trình 
              447,270,000  

1 
 iải Nhất: Xe máy Vespa 

PX 125cc 
1                    122,800,000            122,800,000  

2 
 iải Nhì: Đi n thoại 

Iphone 7plus 32gb 
3                      19,990,000              59,970,000  

3 

 iải  a: Smart Tivi màn 

hình cong Samsung 40 

inch 40J6300, Full HD, 

CMR 200Hz 

5                      10,900,000              54,500,000  

4 

 iải khuyến kh ch: Vòng 

 eo s c khoẻ Fitbit 

Charge2 

50 4,200,000           210,000,000  

II Giải thƣởng trao ngay     129,000,000 

  
Số tiền gửi/01 

STK/HĐTG 
Quà tặng ngay Số lƣợng Chi phí Thành tiền 

1 
Từ 50 tri u  ến dưới 100 

tri u 
01 bút bi GPBank 1,000 11,000 11,000,000 

2 
Từ 100 tri u  ến dưới 500 

tri u 
01 s  note    ank 1,000 20,000 20,000,000 

3 
Từ 500 tri u  ến dưới 700 

tri u 

01 áo mưa  ơn 

   ank hoặc giải 

thưởng bất kỳ tại mục 

1,2* 

300 80,000 24,000,000 

4 Từ 700 tri u  ến dưới 1 tỷ 

01 mũ bảo hiểm 

protect hoặc 01 giải 

thưởng bất kỳ tại mục 

1,2,3* 

200 170,000 34,000,000 

5 Trên 1 tỷ 

01 túi xách du  ịch 

   ank hoặc 01 

giải thưởng bất kỳ 

tại mục 1,2,3,4* 

200 200,000 40,000,000 

TỔNG CỘNG CẢ CHƢƠNG TRÌNH             576,270,000  

* Tùy thuộc quà tặng còn lại tại từng CN/PGDTT/PGD 
 

4. Quy định về mở và nhận thƣởng. 

4.1.Quy định về việc liên hệ với Khách hàng trúng thƣởng 

-  anh sách Khách hàng trúng thưởng  ược thông báo công khai trên website ch nh th c của 

   ank tại: https://www.gpbank.com.vn/ và    ank sẽ tiến hành  iên  ạc  ể thông báo kết 

quả quay số trúng thưởng vào ngày quay số trúng thưởng và 01 ngày  àm vi c tiếp theo sau 

ngày quay số qua  i n thoại hoặc thư  i n tử   

https://www.gpbank.com.vn/
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- Trường hợp không  iên  ạc  ược với Khách hàng,    ank sẽ  iên  ạc bằng cách gửi emai  

 ến  ịa chỉ emai  khách hàng  ã  ăng ký với ng n hàng  nếu có  và/hoặc gọi  i n thoại  iên 

tục cho khách hàng trúng giải trong vòng 05 ngày  àm vi c, 02 cuộc/ngày/khách hàng, b t 

 ầu từ sau ngày có kết quả quay số trúng thưởng  Trong trường hợp    ank vẫn không  iên 

h   ược với khách hàng hoặc không nhận  ược phản hồi của Khách hàng trong thời gian theo 

quy  ịnh của  háp  uật về vi c  ã nhận  ược thông tin về vi c trúng giải do    ank cung 

cấp thì các giải trúng thưởng này  ược coi  à không có người nhận và sẽ  ược xử  ý theo quy 

 ịnh của  háp  uật  

-    ank sẽ không chịu trách nhi m  ối với vi c khách hàng không nhận  ược thông báo do 

thay   i  ịa chỉ thư  i n tử hay số  i n thoại mà chưa cập nhật cho    ank hay vi c thư 

thông báo bị thất  ạc, hư hỏng hoặc mất c p trong quá trình gửi  nếu    ank gửi thư thông 

báo cho khách hàng). 

4.2.Quy định đối với quay số cuối Chƣơng trình: 

- Khách hàng tham gia Chương trình sẽ  ược cấp  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao 

nhận quà tặng trao ngay, trên  ó có thông tin chi tiết về Khách hàng, mã số d  thưởng, thông 

tin quà tặng hi n vật trao ngay khách hàng nhận và các quy  ịnh khác  

- Phương th c quay số trúng thưởng. 

+ GPBank sẽ t  ch c bu i Lễ quay số trúng thưởng công khai trước s  ch ng kiến của  ại 

di n cơ quan quản  ý Nhà nước,  ại di n    ank và  ại di n Khách hàng tham gia CTKM. 

+ Thời gian th c hi n quay số d  kiến vào ngày 20/04/2016  Địa  iểm quay số tại Trụ sở 

ch nh Ng n hàng thương mại TNHH MTV  ầu Kh  Toàn Cầu, tầng 19, tòa nhà Capital 

Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Trường hợp có 

thay   i về thời gian quay số do yếu tố khách quan,    ank tiến hành thông báo cho cơ quan 

quản  ý Nhà nước  ồng thời cập nhật chi tiết trên website của ng n hàng  

+ Trường hợp kết quả quay số trúng thưởng  ược xác  ịnh trùng với số d  thưởng không hợp 

    do mã số chưa  ược phát hành, mã số hủy,…   ã  ược công bố trước khi quay thưởng thì 

Ngân hàng sẽ t  ch c quay  ại cho  ến khi xác  ịnh  ược mã số trúng thưởng hợp     

+ Mỗi Khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng  Nếu  iấy xác nhận tham gia kiêm biên 

bản giao nhận quà tặng trao ngay có mã số d  thưởng trùng với nhiều giải khác nhau và 

không trái với các quy  ịnh của Chương trình thì Khách hàng sẽ nhận  ược toàn bộ giải 

thưởng  

- Cách xác  ịnh trúng thưởng: 

+ Mã số trúng giải gồm 06 chữ số   

+ Khách hàng trúng giải khi có mã số d  thưởng trên  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản 

giao nhận quà tặng trao ngay hợp    trùng khớp theo th  t  cả 06 chữ số  ược công bố  

4.3.Quy định đối với quà tặng trao ngay: 

- Khách hàng có quyền chọn nhận hoặc không nhận quà  

- Mỗi STK/HĐT  chỉ  ược nhận quà 1  ần duy nhất suốt CTKM. 

- Số tiền gửi/01 STK/HĐT   ược xét trên số tiền gửi của 01 STK/HĐT , không cộng dồn các 

STK/HĐT . 

- Khách hàng có nhiều STK/HĐTG tham gia CTKM chỉ  ược nhận tối  a 03 món quà bất kỳ 

trong suốt thời gian triển khai CTKM. 
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- Khách hàng nhận quà cần ký nhận vào  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà 

tặng trao ngay và cam kết không tất toán STK/HĐT  trước hạn  

- Cán bộ nh n viên    ank  ược tham gia CTKM mục quà tặng trao ngay. 

- Quà tặng trao ngay sẽ kết thúc cùng với thời gian kết thúc của CTKM hoặc quà  ã  ược trao 

hết cho khách hàng tại mỗi  iểm giao dịch, tùy  iều ki n nào  ến trước  

4.4.Quy định đối với trao thƣởng khi Khách hàng trúng thƣởng 

- Khách hàng  ến nhận thưởng xuất trình các  oại giấy tờ sau: 

+  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay hợp   , còn nguyên 

vẹn, không rách rời ch p vá  

+ STK và/hoặc HĐT   nếu chưa  ến hạn tất toán hoặc   i s   ối với STK) có các thông tin 

trùng với thông tin trên  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay. 

+ CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công d n. 

-  iải thưởng chỉ  ược trao khi tên và số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công d n của người 

nhận trùng khớp với tên và số CMN /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công d n trên  iấy xác nhận 

tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay CTKM/nội dung phần chuyển quyền 

STK/HĐTG trên  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay 

CTKM  Trường hợp người khác nhận thay giải thưởng cho người trúng thưởng, người nhận 

thay phải xuất trình CMN /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân,  iấy xác nhận tham gia kiêm 

biên bản giao nhận quà tặng trao ngay do GPBank phát hành và văn bản ủy quyền theo quy 

 ịnh của pháp  uật  Đối với Khách hàng trúng giải  à t  ch c thì    ank sẽ trao giải cho 

người  ược chủ tài khoản chỉ  ịnh bằng văn bản  

- Thời gian  ĩnh giải thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình  Nếu quá 

thời hạn 30 ngày, Khách hàng trúng thưởng không  ến nhận thưởng,  iấy xác nhận tham gia 

kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay  ó coi như không có giá trị  ĩnh thưởng,    ank 

sẽ hủy bỏ giải thưởng  ó và xử  ý theo quy  ịnh hi n hành của pháp  uật   

- Đối với các giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến kh ch, Khách hàng có thể 

nhận giải thưởng bằng hi n vật hoặc tiền mặt tương  ương giá trị công bố tại Thể    này. 

 Trường hợp khách hàng   a chọn nhận giải thưởng bằng hi n vật thì Khách hàng chịu 

mọi chi ph   iên quan  ến vi c nhận thưởng như chi ph   i  ại và các  oại thuế thu nhập 

không thường xuyên, chi ph  & thuế khác  nếu có   Địa  iểm nhận giải thưởng hi n vật 

tại Trụ sở ch nh Ng n hàng thương mại TNHH MTV  ầu Kh  Toàn Cầu, tầng 19, tòa nhà 

Capita  Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc 

tại  ịa bàn  Điểm giao dịch của    ank tại  ịa phương  nơi khách hàng gửi tiền tiết ki m 

tham gia CTKM, tùy khách hàng trúng thưởng   a chọn. 

 Trường hợp khách hàng   a chọn nhận bằng tiền mặt thì sẽ  ược nhận dưới dạng 

STK/HĐT  trả  ãi cuối kỳ do GPBank phát hành với giá trị tương  ương với giá trị giải 

thưởng công bố tại Thể    này trừ  i các  oại thuế và ph   nếu có  theo quy  ịnh của  háp 

 uật, kỳ hạn do khách hàng   a chọn  tối thiểu 1 tháng). 

- Đối với giải thưởng  à quà tặng trao ngay khách hàng nhận bằng hi n vật, giải thưởng không 

có giá trị quy   i thành tiền mặt  

IV. Các quy định về chuyển quyền và tất toán trƣớc hạn. 

1. STK/HĐT  tham gia CTKM  ược chuyển quyền theo quy  ịnh hi n hành của    ank  
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2. Đối với  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng trao ngay: khi chuyển 

quyền người chuyển quyền sẽ chuyển giao  iấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận 

quà tặng trao ngay cho người nhận chuyển quyền hoặc theo thỏa thuận giữa người chuyển 

quyền và người nhận chuyển quyền  ược thể hi n rõ trên mẫu biểu  ề nghị chuyển quyền. 

Người nhận chuyển quyền sẽ thay người chuyển quyền  ể tham gia  ễ quay số trúng thưởng 

của CTKM và nhận giải thưởng quay số cuối CTKM  nếu có   

3. Tất toán trước hạn: khi tham gia CTKM, Khách hàng chỉ  ược tất toán trước hạn khi thời 

gian th c gửi tối thiểu 1 tháng  Khi  ó, Khách hàng hưởng  ãi suất không kỳ hạn thấp nhất có 

hi u   c tại thời  iểm tất toán t nh cho toàn bộ số ngày th c gửi. Toàn bộ mã số d  thưởng 

quay số cuối CTKM  ã cấp cho Khách hàng bị hủy và không  ược tham gia quay số cuối 

Chương trình.  

4. Khách hàng  ược sử dụng STK/HĐT   ể  ảm bảo các nhĩa vụ của khách hàng tại GPBank  

hoặc các t  ch c t n dụng khác theo quy  ịnh hi n hành  

5. Khi  ến hạn, nếu Khách hàng không  ến tất toán STK/HĐT ,    ank  sẽ chủ  ộng nhập  ãi 

vào gốc hoặc quay vòng gốc và chuyển sang  oại hình tiền gửi tương  ng với  oại hình tiền 

gửi Khách hàng tham gia ban  ầu, kỳ hạn  à kỳ hạn gửi ban  ầu, áp dụng  ãi suất và các quy 

 ịnh về tiền gửi của    ank có hi u   c tại thời  iểm chuyển   i. 

V. Các quy định khác. 

1. Thông tin về Chương trình  ược    ank công bố trên website https://www.gpbank.com.vn/ 

và dán thông báo tr c tiếp tại các Chi nhánh,  hòng  iao dịch trung t m,  hòng giao dịch 

của    ank  trên toàn quốc  

2. GPBank  ược toàn quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho 

các mục   ch quảng cáo mà không phải thông báo cho khách hàng hay phải trả thêm bất c  

khoản chi ph  nào cho khách hàng  nếu  ược khách hàng  ồng ý   

3.    ank không chịu các chi ph  phát sinh  iên quan  ến vi c nhận thưởng của Khách hàng, kể 

cả thuế thu nhập cá nh n không thường xuyên theo quy  ịnh của pháp  uật. GPBank sẽ thu hộ 

tiền thuế này  ể nộp cho Nhà nước theo quy  ịnh của pháp  uật tại thời  iểm trao thưởng cho 

Khách hàng. 

4.  Các khoản tiền gửi  ược phép tham gia CTKM  à các khoản gửi mới  Các khoản tiền gửi  ến 

hạn trong thời gian triển khai Chương trình, Khách hàng phải  ến các Điểm giao dịch của 

   ank tất toán và th c hi n gửi mới khoản tiền gửi,  ồng thời chọn tham gia CTKM  

5. GPBank có toàn quyền quyết  ịnh có tiếp tục duy trì hoặc không tiếp tục duy trì Chương 

trình và sửa   i một phần hay toàn bộ Chương trình  Nếu có những thay   i trên, GPBank có 

trách nhi m thông báo  iều chỉnh sửa   i  ến cơ quan quản  ý nhà nước về thương mại, khi 

 ược cơ quan quản  ý nhà nước về thương mại xác nhận  iều chỉnh,    ank  sẽ thông báo 

công khai tại website  https://www.gpbank.com.vn/ và tại các Chi nhánh/ hòng giao dịch 

trung tâm/ hòng  iao dịch    ank trên toàn quốc sau khi có xác nhận của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền  

6. GPBank cam kết nộp 50% trị giá giải thưởng không có người nhận thưởng của chương trình 

vào Kho bạc nhà nước căn c  theo khoản 11, mục II của Thông tư  iên tịch số 

07/2007/TTLT-BTM- TC ngày 6/7/2007 về vi c hướng dẫn th c hi n một số  iều về 

Khuyến mại và Hội trợ, Triển  ãm thương mại quy  ịnh tại nghị  ịnh số 37/2006/NĐ-CP 

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


 7 

ngày 4/4/2006 của Ch nh phủ Quy  ịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt  ộng Xúc tiến 

thương mại  

7. Chương trình có thể kết thúc trước hạn  ịnh khi mã số d  thưởng  ược sử dụng hết  GPBank 

sẽ thông báo công khai tại website https://www.gpbank.com.vn/ và thông báo tr c tiếp tại các 

Chi nhánh/Phòng giao dịch Trung t m/ hòng giao dịch của    ank trên toàn quốc  

8. GPBank không phải  à nhà cung cấp sản phẩm quà tặng của Chương trình  Khách hàng trúng 

thưởng khi  ược nhận quà tặng của Chương trình sẽ  à khách hàng của nhà cung cấp sản 

phẩm quà tặng và phải  iên h  tr c tiếp với nhà cung cấp về mọi th c m c, khiếu nại  iên 

quan  ến quà tặng  nếu có phát sinh   GPBank không có trách nhi m trả  ời các th c m c hay 

khiếu nại trên   

9. Quý khách hàng cần thêm thông tin, vui  òng  iên h  theo  ịa chỉ: 

- Chi nhánh, Phòng  iao dịch, Phòng giao dịch trung t m của    ank  trên toàn quốc  

- Trung t m dịch vụ Khách hàng: 1800585866; 04-35149094. 

- Email: info@gpbank.com.vn 

 TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                               

 

 

https://www.gpbank.com.vn/
mailto:info@gpbank.com.vn

