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THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI 

DÀNH CHO ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ CỦA GPBANK 

 

1. Thời gian thực hiện 

 Thời gian chương trình: từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 

2. Đối tƣợng và điều kiện áp dụng 

- Chính sách được áp dụng cho tất cả các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cũ và mới 

trong hệ thống của GPBank. Tại thời điểm tặng quà hay xét thưởng các ĐVCNT phải đảm 

bảo vẫn đang là ĐVCNT của GPBank. 

- Các ĐVCNT lắp đặt nhiều máy POS sẽ được tính doanh số thanh toán (DSTT) theo 

tổng DSTT tại các POS cộng lại. 

- ĐVCNT có thể nhận quà hoặc tiền mặt có giá trị tương ứng với quà tặng.  

- Trong trường hợp các ĐVCNT có DSTT bằng nhau, ĐVCNT nào chưa được nhận 

thưởng của kỳ xét thưởng trước hoặc ĐVCNT nào kết nối vào hệ thống GPBank trước sẽ 

được ưu tiên xét thưởng.    

3. Nội dung chƣơng trình 

1.1 Top 5 hàng Quý 

 Điều kiện: áp dụng cho TOP 5 ĐVCNT phát sinh DSTT tích lũy cao nhất trong mỗi 

Quý năm 2019, DSTT tối thiểu đạt trên 200 triệu đồng/quý/ĐVCNT. 

 Quà tặng: 01 bộ Máy xay sinh tố Philips HR2051/30 trị giá tương đương 500.000 

VNĐ (Năm trăm nghìn đồng) 

1.2 Top 5 năm 2019 

 Điều kiện: Top 5 đơn vị có DSTT tích lũy cao nhất toàn hệ thống trong năm 2019, tối 

thiểu đạt 1 tỷ đồng/năm/ĐVCNT. 

 Quà tặng: 

- 01 Tivi TCL 32 inch L32D3000 cho 01 ĐVCNT có DSTT tích lũy cao nhất năm 

2019, DSTT tối thiểu đạt 1 tỷ đồng/năm/ĐVCNT trị giá tương đương 4.000.000 

VNĐ (Bốn triệu đồng). 

- 01 Máy hút bụi Elextrolux ZLUX 1811 cho 01 ĐVCNT có DSTT tích lũy cao thứ hai 

năm 2019, DSTT tối thiểu đạt 1 tỷ đồng/năm/ĐVCNT trị giá tương đương 2.000.000 

VNĐ (Hai triệu đồng). 

- 01 Vali du lịch cho 03 ĐVCNT có DSTT tích lũy cao thứ ba, bốn, năm của năm 

2019, DSTT tối thiểu đạt 1 tỷ đồng/năm/ĐVCNT trị giá tương đương 1.000.000 
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VNĐ (Một triệu đồng). 

4. Quy định riêng về thủ tục tặng quà ĐVCNT 

- Thủ tục nhận quà: Khi nhận quà, ĐVCNT phải ký biên bản trao quà tặng và nhận hiện 

vật/ hoặc tiền mặt;  

- Địa điểm trao quà: GPBank sẽ thực hiện trao quà trực tiếp cho các ĐVCNT đạt 

thưởng của chương trình. Sau 02 lần liên hệ, nếu ĐVCNT không thực hiện nhận quà theo thời 

gian đề xuất của GPBank, GPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng cho ĐVCNT. Nếu 

khách hàng nhận tiền mặt, GPBank sẽ thực hiện chuyển khoản theo số tài khoản đề nghị nhận 

thưởng của ĐVCNT.  

- Thời gian nhận quà: ĐVCNT nhận quà tặng/tiền mặt sau khi GPBank hoàn tất các thủ 

tục mua sắm quà tặng hoặc thực hiện chuyển khoản tiền mặt cho ĐVCNT Thời gian cụ thể sẽ 

theo thông báo của GPBank. 

5. Các quy định khác: 

- ĐVCNT trúng quà chịu các khoản chi phí đi lại và các khoản thuế, phí, lệ phí liên 

quan đến quà tặng theo quy định của pháp luật (nếu có); 

- GPBank được toàn quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của các ĐVCNT tham gia 

chương trình nhằm mục đích quảng cáo quảng bá sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (nếu được 

khách hàng đồng ý); 

- GPBank được quyền từ chối trao quà tặng 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 Ngân 

hàng; 

- GPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong 

quá trình diễn ra chương trình (như cháy nổ, lũ lụt, động đất, lỗi hệ thống…) làm cho các giao 

dịch của khách hàng bị sai lệch hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng; 

- GPBank không phải là nhà cung cấp sản phẩm Quà tặng của Chương trình. ĐVCNT 

khi được nhận Quà tặng của Chương trình sẽ là khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm Quà 

tặng và phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp về mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Quà 

tặng (nếu có phát sinh). GPBank không có trách nhiệm trả lời các thắc mắc hay khiếu nại trên; 

- GPBank có quyền quyết định có tiếp tục duy trì hoặc không tiếp tục duy trì Chương 

trình hoặc sửa đổi Chương trình. Nếu có những thay đổi trên, GPBank sẽ thông báo công khai 

tại website GPBank: www.gpbank.com.vn và tại CN/PGDTT/PGD của GPBank; 

- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Quý  ĐVCNT liên hệ: 

 Các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch Trung tâm/ Phòng Giao dịch của GPBank trên toàn 

quốc. 

 Trung tâm Dịch vụ khách hàng: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi).  

 

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

