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NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU 

Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm  - Hà Nội 

Tel: (84-24) 39 412 502 - Fax: (84-24) 37 263 999 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“XUÂN GẮN KẾT – TẾT TRI ÂN” 

I. Giới thiệu chương trình khuyến mại. 

1. Tên chương trình khuyến mại.  

Chương trình có tên gọi là “XUÂN GẮN KẾT – TẾT TRI ÂN” (sau đây gọi tắt là 

“Chương trình khuyến mại - CTKM” ) do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí 

Toàn Cầu (GPBank) tổ chức thực hiện. 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VNĐ) do 

GPBank ban hành gồm Tiền gửi trả lãi định kỳ và Tiền gửi trả lãi cuối kỳ.  

3. Thời gian triển khai khuyến mại: Từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 10/02/2021. 

4. Phạm vi khuyến mại 

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

giao dịch trong hệ thống GPBank trên toàn quốc. 

5.  Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ. 

6. Đối tượng Khách hàng của CTKM 

- Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài đang sinh 

sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

- Tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam hoặc được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

II.  Nội dung chi tiết thể lệ CTKM. 

1. Cách thức tham gia CTKM.  

Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng có khoản tiền gửi mới hoặc khoản tiền gửi đến 

hạn và gửi lại tại GPBank sẽ được tham dự CTKM, cụ thể: 

- Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi trả lãi định kỳ và Tiền gửi trả lãi cuối kỳ. 

- Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VNĐ). 

- Kỳ hạn gửi: Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến 36 tháng. 

2. Quy định về điều kiện nhận quà tặng 

- Khách hàng tham gia CTKM với số tiền từ 100.000.000 đồng trở lên có cơ hội nhận quà 

tặng theo quy định dưới đây: 
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Số tiền gửi tham gia 
khuyến mại (triệu 

đồng) 
Quà tặng hiện vật 

Từ 100 đến dưới 200 Mức quà tặng 1 

Bộ 2 thố thủy tinh đựng mứt, hoặc; 

Áo mưa đơn (chất liệu PVC), hoặc; 

Cốc sứ có nắp 

Từ 200 đến dưới 300 
Mức quà tặng 2 hoặc một 
trong các quà tặng tại 
mức quà tặng 1* 

Đĩa đựng trái cây thuỷ tinh, hoặc; 

Ô cầm tay chống nắng UV, hoặc; 

Áo mưa (chất liệu vải dù), hoặc; 

Bình nước thủy tinh Luminarc 

Từ 300 đến dưới 500 
Mức quà tặng 3 hoặc một 
trong các quà tặng tại 
mức quà tặng 1, 2* 

Ấm đun nước siêu tốc, hoặc; 

Bộ 6 cốc thủy tinh Luminarc, hoặc; 

Bộ 3 hộp đựng thực phẩm 

Lock&Lock, hoặc; 

Ô ngược 

Từ 500 đến dưới 1.000 
Mức quà tặng 4 hoặc một 
trong các quà tặng tại 
mức quà tặng 1, 2, 3* 

Cặp lồng cơm 3 tầng Lock&Lock, 

hoặc; 

Bình giữ nhiệt Elmich, hoặc; 

Bộ khay mứt tết, hoặc; 

Thẻ mua hàng VinID 250.000 

VNĐ, hoặc; 

Mũ bảo hiểm 

Từ 1.000 đến dưới 
2.000 

Mức quà tặng 5 hoặc một 
trong các quà tặng tại 
mức quà tặng 1, 2, 3, 4* 

Máy vắt cam Lock& Lock, hoặc; 

Thẻ mua hàng VinID 500.000 

VNĐ, hoặc; 

Thẻ ATM 500.000 VNĐ, hoặc; 

Chảo chống dính Elmich 

Từ 2.000 trở lên 

Mức quà tặng 6 hoặc một 
trong các quà tặng tại 
mức quà tặng 1, 2, 3, 4, 
5* 

Thẻ mua hàng VinID 1.000.000 

VNĐ, hoặc; 

Thẻ ATM 1000.000 VNĐ, hoặc; 

Thẻ tiết kiệm/HĐTG 1.000.000 

VNĐ 

* Tùy thuộc nhu cầu của khách hàng và số lượng quà tặng còn lại tại từng CN/PGDTT/PGD. 

- Quà tặng Thẻ ATM: Khi khách hàng cá nhân tham gia CTKM, GPBank mở thẻ My Card 

hạng chuẩn tương ứng với số tiền quà tặng trong tài khoản của Khách hàng. Trường hợp Khách 

hàng đã có thẻ My Card hạng chuẩn, Khách hàng có thể lựa chọn thẻ khác hoặc loại quà tặng 
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khác, trường hợp khách hàng đã có các loại thẻ của GPBank, tư vấn khách hàng chọn loại quà 

tặng khác. GPBank miễn phí phát hành các loại thẻ đối với các khách hàng tham gia CTKM khi 

khách hàng nhận quà tặng là thẻ ATM. 

- Đối với số tiền gửi tái tục mỗi khách hàng tham gia CTKM sẽ được lựa chọn một phần 

quà duy nhất tương ứng số tiền gửi tái tục trong suốt thời gian CTKM không bao gồm trường 

hợp khách hàng tách khoản tiền gửi tái tục khi tham gia CTKM. 

Ví dụ 1: Ngày 10/12/2020 khách hàng Nguyễn Văn A có 01 khoản tiền gửi đến hạn 10 tỷ 

đồng, khách hàng có nhu cầu tham gia CTKM thì khách hàng sẽ được lựa chọn duy nhất 

một phần quà tặng tương ứng với mức tiền gửi tham gia. Nếu khách hàng Nguyễn Văn A 

tách khoản tiền gửi 10 tỷ trên thành nhiều khoản tiền gửi để tham gia CTKM, thì khách 

hàng Nguyễn Văn A chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất cho tất cả các khoản tiền gửi đã 

tách. 

Ví dụ 2: Ngày 10/12/2020 khách hàng Nguyễn Văn B có 03 khoản tiền gửi đến hạn tương 

ứng với số tiền là 500 triệu đồng,1 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, khách hàng có nhu cầu tham gia 

CTKM với cả 03 khoản tiền gửi thì khách hàng sẽ nhận được 03 phần quà tặng tương ứng 

với từng mức tiền gửi theo quy định. Nếu khách hàng Nguyễn Văn B tách 01 khoản tiền 

gửi hoặc 02 khoản tiền gửi hoặc tách cả 03 khoản tiền gửi trên thành nhiều khoản tiền gửi 

để tham gia khuyến mại thì khách hàng Nguyễn Văn B chỉ nhận được tối đa là 03 phần 

quà tặng cho tất cả các khoản tiền gửi đã tách. Nếu khách hàng gộp 03 khoản tiền gửi vào 

thành 01 khoản tiền gửi để tham gia khuyến mại thì khách hàng được nhận 01 quà tặng  

tương ứng với mức tiền gửi tham gia chương trình. 

- Đối với số tiền gửi mới khách hàng sẽ được nhận phần quà tương ứng với mức tiền gửi 

mới khi tham gia CTKM. 

- Khi nhận quà Khách hàng ký nhận vào Giấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận 

quà tặng in từ hệ thống T24.  

- Cán bộ nhân viên GPBank được tham gia CTKM này. 

- Quà tặng sẽ kết thúc cùng với thời gian kết thúc của CTKM hoặc quà đã được trao hết 

cho khách hàng tại mỗi điểm giao dịch, tùy điều kiện nào đến trước. 

- Quà tặng bằng hiện vật không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

3.  Quy định về chuyển quyền và tất toán trước hạn. 

- TTK/HĐTG tham gia CTKM được chuyển quyền theo quy định hiện hành của GPBank. 

Người nhận chuyển quyền chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Thể lệ CTKM. 

• Người chuyển quyền sẽ trao Giấy xác nhận tham gia kiêm biên bản giao nhận quà tặng cho 

người được chuyển quyền hoặc theo thoả thuận giữa người chuyển quyền và người được 

chuyển quyền. 

• Quà tặng đã nhận do người chuyển quyền và người được chuyển quyền tự thoả thuận. 

- Trường hợp Khách hàng tất toán trước hạn khi thời gian thực gửi từ 01 tháng trở lên: 

Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất có hiệu lực tại thời điểm tất toán tính cho 

toàn bộ số ngày thực gửi và phải trả phí tất toán trước hạn (nếu có) theo quy định hiện hành của 

GPBank. 

Trường hợp Khách hàng tất toán trước hạn khi thời gian thực gửi nhỏ hơn 01 tháng: Khách hàng 

phải hoàn trả chi phí hoàn trả quà tặng bằng số tiền gửi tham gia CTKM x với tỷ lệ 
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 phí hoàn trả quà tặng (phí hoàn trả quà tặng tối đa là 1.000.000 đồng đã bao gồm VAT), cụ thể: 

Khi đó, Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất có hiệu lực tại thời điểm tất toán tính 

cho toàn bộ số ngày thực gửi và phải trả phí tất toán trước hạn (nếu có) theo quy định hiện hành 

của GPBank. 

- GPBank không thu hồi lại quà tặng khi khách hàng tất toán trước hạn. 

- Khách hàng được sử dụng TTK/HĐTG để đảm bảo các nghĩa vụ của khách hàng tại 

GPBank hoặc các tổ chức tín dụng khác theo quy định hiện hành. 

- Khi đến hạn, nếu Khách hàng không đến tất toán TTK/HĐTG, GPBank sẽ chủ động 

nhập lãi vào gốc hoặc quay vòng gốc và chuyển sang loại hình tiền gửi tương ứng với loại hình 

tiền gửi Khách hàng tham gia ban đầu, kỳ hạn là kỳ hạn gửi ban đầu, áp dụng lãi suất và các quy 

định về tiền gửi của GPBank có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi. 

4. Các quy định khác. 

- Thông tin về Chương trình được GPBank công bố trên website 

https://www.gpbank.com.vn/ và thông báo trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch trung 

tâm/Phòng giao dịch của GPBank trên toàn quốc. 

- GPBank được toàn quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của Khách hàng tham gia 

CTKM cho các mục đích quảng cáo mà không phải thông báo cho khách hàng hay phải trả thêm 

bất cứ khoản chi phí nào cho khách hàng. 

- Các khoản tiền gửi được phép tham gia CTKM là các khoản tiền gửi mới hoặc các khoản 

tiền gửi đến hạn, Khách hàng phải đến các Điểm giao dịch của GPBank tất toán và thực hiện gửi 

mới khoản tiền gửi, đồng thời chọn tham gia CTKM. 

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

và sửa đổi một phần hay toàn bộ CTKM. Nếu có những thay đổi nội dung nói trên, GPBank có 

trách nhiệm thông báo những điều chỉnh, sửa đổi đến Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại 

và thông báo công khai tại website  https://www.gpbank.com.vn/, tại các Chi nhánh/Phòng giao 

dịch trung tâm/Phòng Giao dịch của GPBank trên toàn quốc. 

- GPBank không phải là nhà cung cấp sản phẩm quà tặng (từ mức quà tặng 1 đến mức quà 

tặng 6) của CTKM. Khách hàng nhận quà tặng nói trên của CTKM sẽ là khách hàng của nhà 

cung cấp sản phẩm quà tặng và liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp khi có thắc mắc, khiếu nại về 

quà tặng. GPBank không chịu trách nhiệm đối với sản phẩm quà tặng của CTKM (ngoại trừ sản 

phẩm, dịch vụ do GPBank cung cấp).  

Số tiền gửi 

tham gia CTKM 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ phí hoàn trả quà tặng 

 (đã bao gồm VAT) 

(Thời gian gửi thực tế < 1 tháng) 

(%) 

Từ 100 đến dưới 200 0,1 

Từ 200 đến dưới 500 0,07 

Từ 500 trở lên 0,05 

https://www.gpbank.com.vn/
http://www.gpbank.com.vn/
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- Các nội dung khác không được quy định trong Thể lệ này sẽ áp dụng theo các quy định 

hiện hành của GPBank. 

- Quý khách hàng cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được hướng 

dẫn, giải đáp: 

• Chi nhánh/Phòng Giao dịch trung tâm/Phòng giao dịch của GPBank trên toàn quốc. 

• Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800585866. 

• Email: info@gpbank.com.vn 

 TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                               
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