
 

 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…....../2017/QĐ-TGĐ ngày…….tháng……năm 2017 của Tổng 

Giám đốc) 

1. Tên chƣơng trình:  22.000 quà tặng – mừng sinh nhật 

2. Thời gian áp dụng: Từ 18/9/2017 đến hết 15/12/2017. 

3. Phạm vi áp dụng: Toàn hệ thống. 

4. Sản phẩm áp dụng: 

- Tiết kiệm An Lộc/ Tiết kiệm Tích Lũy/ Tiết kiệm Mẹ yêu con 

- Tài khoản thanh toán (TKTT): TKTT thông thường, phụ nữ, thông minh 

- Thẻ ghi nợ (NCB Home Debit/NCB Women Debit) 

- Thẻ tín dụng NCB Visa 

- Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay  

6. Nội dung chƣơng trình chi tiết: 

6.1. Chƣơng trình quà tặng ngay dành cho KHCN mở Tài khoản thanh toán mới: 

- Sản phẩm: TKTT thông thường/ Gói TK phụ nữ/ TKTT thông minh. 

- Đối tượng KH: 

 Khách hàng mở CIF mới 

 Khách hàng đã có CIF nhưng chưa có tài khoản thanh toán nào. 

- Điều kiện nhận quà: KH lựa chọn 1 trong 2 cách nhận quà như sau: 

 KH mở TKTT mới và cam kết duy trì số dư 2 triệu đồng trong vòng 1 tháng. 

 KH mở mới Combo sản phẩm gồm: TKTT, SMS Banking, Internet Banking/Mobile 

Banking và Thẻ ghi nợ. 

- Quà tặng: Mỗi KH đáp ứng điều kiện của chương trình được nhận 01 Áo mưa NCB. 

Trường hợp khách hàng đăng ký Combo, quà tặng sẽ được trao cho KH sau khi KH nhận thẻ ghi nợ 

và kích hoạt thẻ thành công. 

- Lưu ý: 

 Dịch vụ Ngân hàng điện tử mở mới/ đăng ký mới và kích hoạt thành công trong thời 

gian triển khai chương trình. 



 Thẻ ghi nợ nội địa NCB Home Debit/ Women Debit đăng ký mới trong thời gian triển 

khai chương trình và kích hoạt muộn nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

 Khách hàng đóng bất kỳ dịch vụ nào trong gói sản phẩm trong thời gian 03 tháng kể từ 

ngày mở TKTT, NCB sẽ truy thu số tiền tương ứng giá trị quà tặng khách hàng đã nhận. 

6.2. Chƣơng trình tặng quà ngay dành cho khách hàng gửi tiết kiệm: 

a. Điều kiện tặng quà 

- Sản phẩm: Tiết kiệm An Lộc / Tiết kiệm Tích Lũy/ Tiết kiệm Mẹ yêu con 

- Loại tiền gửi: VND 

- Kỳ hạn tối thiểu: 01 tháng 

- Số tiền gửi tối thiểu: 20,000,000 VND 

b. Cơ cấu quà tặng 

KÌ HẠN MỨC TIỀN GỬI THAM GIA CTKM(*) LOẠI QUÀ TẶNG 

Từ 1- 5 tháng 

 

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng Áo mưa(**) 

Từ 500 triệu đến dưới 800 triệu Mũ bảo hiểm 

Từ 800 triệu đến dưới 08 tỷ đồng Ô gấp  

Từ 08 tỷ trở lên Vali 

6 tháng trở lên 

Từ 200 triệu đến dưới 400 triệu đồng Áo mưa(**) 

Từ 400 triệu đến dưới 600 triệu Mũ bảo hiểm 

Từ 600 triệu đến dưới 06 tỷ đồng Ô gấp  

Từ 06 tỷ trở lên Vali 

c. Số lƣợng quà tặng nhƣ sau 

Loại quà Gía trị quà tặng Số lƣợng Tổng tiền 

Áo mưa (**) 50,000 5,500 275,000,000 

Mũ bảo hiểm 100,000 4,000 400,000,000 

Ô gấp 120,000 4,000 480,000,000 

Vali 1,000,000 500 500,000,000 

Tổng cộng   1,655,000,000 



(*): Mức tiền gửi tham gia CTKM = Số tiền gửi trên STK * Kỳ hạn gửi (tháng) 

(**): Số lượng quà tặng Áo mưa bao gồm cả quà tặng dành cho KH mở TKTT. 

d. Quy định chung 

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

- Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 phần quà trong một ngày giao dịch và không hạn chế số lượng 

quà tặng trong suốt thời gian triển khai chương trình. 

- Trường hợp hết quà tặng theo mức gửi quy định, khách hàng có thể nhận quà tặng có giá trị 

thấp hơn với số lượng ngang bằng. 

- Chương trình tặng quà ngay áp dụng trên từng STK của khách hàng, không được cộng dồn 

nhiều sổ tiết kiệm để tính quy đổi mức tiền gửi nhận quà tặng. 

- Các khách hàng được lựa chọn tham gia một trong các chương trình khuyến mại, chương 

trình ưu đãi đang được triển khai. Với mỗi sổ tiết kiệm chỉ được tham gia một chương trình khuyến 

mại, không được tham gia cùng lúc nhiều chương trình đang triển khai. 

- Đối với các sổ tiết kiệm đáo hạn trong thời gian triển khai chương trình, nếu muốn tham gia 

chương trình phải tất toán và mở sổ tiết kiệm mới. 

e. Quy định về rút trƣớc hạn 

- Sổ tiết kiệm tham gia chương trình đóng dấu “Không rút trước hạn”. Trường hợp khách 

hàng rút vốn trước hạn thì phải chịu phí tất toán trước hạn như sau: 

- Sổ kỳ hạn < 3 tháng: bắt buộc thu phí tất toán trước hạn bằng tổng giá trị quà tặng đã nhận 

trên STK tất toán khi thời gian thực gửi dưới 01 tháng. 

- Sổ kỳ hạn ≥ 3 tháng: bắt buộc thu phí tất toán trước hạn bằng tổng giá trị quà tặng đã nhận 

trên STK tất toán khi thời gian thực gửi dưới 03 tháng. 

- Các trường hợp còn lại: Giám đốc TTBL/ Giám đốc TTVH quyết định việc thu phí tất toán 

trước hạn. 

6.3.  Chƣơng trình ƣu đãi cho thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa: 

- Đối tượng áp dụng: tất cả các KH đang sử dụng thẻ NCB Visa 

- Ưu đãi: Mỗi tuần, 01 khách hàng có doanh số chi tiêu nhiều nhất tuần sẽ được hoàn tiền 2 

triệu đồng.  

- Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thƣởng Kỳ tính 

thƣởng 

Giá trị hoàn tiền 

mỗi tuần 

Số lƣợng khách 

hàng/ tuần 

Thành tiền 

Hoàn tiền 10 2,000,000 đồng 1 20,000,000 đồng 

- Điều kiện nhận giải:  

 Khách hàng là chủ thẻ NCB Visa hoặc NCB Visa Woman Credit Card  



 Giao dịch thanh toán hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong thời gian triển khai kỳ tính 

thưởng. Doanh số chi tiêu được tính bằng tổng giá trị các giao dịch thanh toán hợp lệ của 

khách hàng trong kỳ tính thưởng và được ghi nhận thành công vào hệ thống. 

  Khách hàng phải chi tiêu tối thiểu ít nhất 10 triệu đồng/kỳ tính thưởng. Kỳ tính thưởng 

được tính từ 0h thứ 2 hàng tuần đến hết 24h của chủ nhật tiếp theo. 

 Số tiền được hoàn lại cho chủ thẻ NCB Visa sẽ được hoàn trả vào TKTT của KH mở tại 

NCB.  

 Trong trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên có số tiền chi tiêu cao nhất tuần bằng nhau 

thì điều kiện xét thưởng tiếp theo là số lượng giao dịch nhiều hơn, sau đó xét đến thời 

gian giao dịch sớm hơn. 

 Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 giải thưởng trong suốt chương trình. Trường 

hợp Khách hàng đã nhận giải trong các tuần trước và đủ điều kiện nhận giải trong tuần 

này, thì giải thưởng sẽ được trao cho Khách hàng đủ điều kiện liền ngay sau. 

7. Quy định chung: 

- Chương trình khuyến mại có thể kết thúc vào ngày đã thông báo hoặc đến khi hết quà tặng 

tùy điều kiện nào đến trước. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, NCB sẽ 

trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Các vấn đề không được quy định trong Thể lệ này sẽ tuân theo Quy chế, Quy định của 

NCB và quy định của Pháp luật. 

- Khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại đồng ngh a với việc chấp thuận các điều 

khoản, điều kiện, quy định chung của NCB ban hành cho chương trình khuyến mại. 

 

 


