
THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

GIAO DỊCH THẺ NGAY – NHẬN QUÀ LIỀN TAY 

 

1. Tên thƣơng nhân thực hiện chƣơng trình khuyến mại: 

Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 

22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 04.39426800 

2. Tên chƣơng trình khuyến mại: GIAO DỊCH THẺ NGAY – NHẬN QUÀ LIỀN 

TAY. 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ thanh toán nội địa PVcomBank (gọi tắt là 

thẻ ATM PVcomBank, bao gồm thẻ định danh trước và thẻ định danh sau - PVcard) 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/06/2015 đến ngày 15/08/2015 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

6. Hình thức khuyến mại: cào xác định trúng thưởng. 

7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại: khách hàng thực hiện giao dịch rút 

tiền mặt tại ATM hoặc thanh toán tại máy chấp nhận thẻ (POS) bất kỳ qua thẻ thanh 

toán nội địa PVcombank. 

8. Cơ cấu giải thƣởng: 

Khi sử dụng thẻ thanh toán nội địa PVcomBank và tham gia cào trúng thưởng tại 

trang web www.tcao.vn/PVCB, khách hàng có cơ hội nhận được các quà tặng theo 

danh mục quà tặng đính kèm và nhiều quà tặng khác, danh sách quà tặng sẽ được cập 

nhật thường xuyên trên trang web www.tcao.vn/PVCB. 

9. Nội dung và thể lệ chi tiết chƣơng trình khuyến mại: 

9.1. Cách thức tham dự chƣơng trình khuyến mại: 

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM 

hoặc thanh toán tại máy chấp nhận thẻ (POS) bất kỳ qua thẻ thanh toán nội địa 

PVcombank tối thiểu 100,000 VNĐ sẽ nhận được một mã code qua tin nhắn (SMS) 

được gửi từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank) để 

tham dự cào xác định trúng thưởng. 

 Giao dịch hợp lệ để được tham gia chương trình khuyến mại là giao dịch rút 

tiền mặt tại ATM hoặc thanh toán tại máy chấp nhận thẻ (POS) bằng thẻ thanh toán nội 

địa PvcomBank. 

 Giao dịch phải được báo nợ trên hệ thống PVcomBank trong khoảng thời gian 

từ 15/06/2015 đến hết 15/08/2015 và không được hủy trong thời gian chương trình. 

 Thẻ phụ giao dịch sẽ được tính cho thẻ chính. 

- Khách hàng sử dụng mã code được PVcomBank cung cấp kể trên để tham gia cào 

trúng thưởng tại trang web www.tcao.vn/PVCB. 



9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thƣởng: 

- Mỗi khách hàng nhận được tối đa 01 mã cào trúng thưởng trong cả chương trình. 

- Với 01 mã cào trúng thưởng, khách hàng được cào tối đa 01 lần trên trang web 

www.tcao.vn/PVCB. 

- Một khách hàng được trúng nhiều nhất là 01 giải thưởng trong thời gian chương 

trình 

- Nếu khách hàng không trúng thưởng thì sau khi cào sẽ xuất hiện dòng chữ “Chúc 

bạn may mắn lần sau”. 

9.4. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thƣởng: 

- Khách hàng sau khi trúng thưởng sẽ làm theo hướng dẫn trên trang web 

www.tcao.vn/PVCB để nhận và sử dụng giải thưởng. 

9.5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến chƣơng trình khuyến 

mại: 

- Mọi thắc mắc về chương trình, khách hàng có thể liên hệ với các Chi nhánh/ 

Phòng giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc 

khách hàng: Điện thoại: 1900555592 hoặc các chi nhánh của PVcomBank trên toàn 

quốc. 

10. Trách nhiệm thông báo: 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam có trách nhiệm thông báo 

đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải 

thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một 

phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán sản phẩm khuyến mại. 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng phải đăng ký số điện thoại chính xác với PVcomBank trong thời gian 

chương trình. 

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình 

và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành. 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và 

đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại.  

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan 

và công khai. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại 

chúng Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục 

đích quảng cáo thương mại. 

http://www.tcao.vn/PVCB
http://www.tcao.vn/PVCB


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

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải 

quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại 

chúng Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại 

trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy 

tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng, biên 

bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao). 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Đại chúng Việt Nam phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của 

giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật 

Thương mại. 


