THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“VUI XUÂN SANG RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”
(Kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TGĐ ngày 04/01/2018 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex)

1.

Tên chương trình khuyến mại (CTKM): “Vui xuân sang rộn ràng quà tặng”

2.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 07/4/2018

3.

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:

˗ Sản phẩm:

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, USD trả lãi cuối kỳ;
Tiền gửi tiết kiệm Online.

˗ Kỳ hạn áp dụng:

Theo các kỳ hạn của sản phẩm, tối thiểu là 01 tháng.

˗ Hình thức trả lãi:

Trả lãi cuối kỳ.

˗ Mức tiền gửi tối thiểu:

10.000.000 VND (mười triệu đồng) hoặc
500 USD (năm trăm Đô la Mỹ).

˗ Hình thức gửi:

Gửi mới, không áp dụng cho các khoản tiền gửi tự
động quay vòng.

4.

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

5.

Hình thức khuyến mại:

Quay số xác định trúng thưởng định kỳ và quay số xác
định trúng thưởng cuối kỳ.

6.

Khách hàng của CTKM:

Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm tại Ngân hàng
TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thỏa mãn theo
mục 3 nêu trên trong thời gian triển khai CTKM.

7.

Cơ cấu giải thưởng

˗ Cơ cấu giải thưởng quay số định kỳ (02 lần quay thưởng):
Tên giải
thưởng

Số lượng Số lượng
giải
giải
quay số quay số
lần 1
lần 2

Giải nhất

01

01

Giải nhì

03

03

Giải ba

35

35

Tổng cộng

39

39

Giải thưởng
Tivi LED Sharp
LC50UA330X 50”
01 chỉ vàng SJC
Thẻ mua xăng dầu
trị giá 500.000
đồng

Giá trị giải
thưởng
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

10.500.000

21.000.000

3.650.000

21.900.000

500.000

35.000.000
77.900.000
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˗ Cơ cấu giải thưởng quay số cuối chương trình:

Tên giải
thưởng

Số lượng

Giải An Khang
Thịnh Vượng
Giải Hạnh
Phúc Bình An
Giải Phát lộc

05

Giải Đoàn viên

30

Giải Tân Xuân

100

Tổng cộng

139

01
03

Giải thưởng

Honda SH 125i
Tivi LED Sharp
LC50UA330X 50”
01 chỉ vàng SJC
Thẻ mua xăng dầu trị giá
1.000.000 đồng
Thẻ mua xăng dầu trị giá
500.000 đồng

Giá trị giải
thưởng
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

70.000.000

70.000.000

10.500.000

31.500.000

3.650.000

18.250.000

1.000.000

30.000.000

500.000

50.000.000
199.750.000

Ghi chú:
 Giá trị giải thưởng đã bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy thuộc vào giá tại thời điểm
mua hàng của PG Bank;
 “Thẻ mua xăng dầu” là thẻ ghi nợ Flexicard do PG Bank phát hành dùng để mua xăng
tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex.
8.

Nội dung chi tiết thể lệ CTKM

˗ Khách hàng gửi tiền thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ nhận được mã dự thưởng.
Mã dự thưởng tùy theo thời gian phát sinh sẽ được tham gia 01 chương trình quay số định
kỳ và 01 chương trình quay số cuối chương trình.

˗ Thời gian quay số dự kiến (thời gian quay số trúng thưởng có thể thay đổi theo tình
hình thực tế của PG Bank):
 Quay số trúng thưởng lần 01: Dự kiến ngày 26/02/2018, dành cho các mã dự
thưởng hợp lệ phát sinh từ 08/01/2018 đến hết ngày 21/02/2018;
 Quay số trúng thưởng lần 02: Dự kiến ngày 16/4/2018, dành cho các mã dự thưởng
hợp lệ phát sinh từ 22/02/2018 đến hết ngày 07/4/2018;
 Quay số trúng thưởng cuối chương trình: Dự kiến ngày 16/4/2018 dành cho tất cả
các mã dự thưởng của chương trình.

˗ Điều kiện nhận mã dự thưởng: Khách hàng gửi mới tiết kiệm với số tiền tối thiểu
10.000.000 đồng hoặc 500 USD kỳ hạn từ 01 tháng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng
với số lượng mã dự thưởng được tính theo công thức sau:
𝐒ố 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐦ã =

𝐒ố 𝐭𝐢ề𝐧 𝐠ử𝐢
𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 đồ𝐧𝐠 𝐡𝐨ặ𝐜 𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃

𝐜𝐡ỉ 𝐥ấ𝐲 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧

Lưu ý: Khách hàng không được cộng dồn các món gửi tiết kiệm để tính số mã dự thưởng.
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˗ Quy định mã số dự thưởng:
 Mã số dự thưởng là dãy số tự nhiên bao gồm 06 chữ số được sinh liên tiếp từ
000001 đến 999999;
 Không giới hạn số lượng mã số dự thưởng một Khách hàng nhận được trong
CTKM;
 Khách hàng được nhận thông báo về mã số dự thưởng của mình tại quầy giao dịch
của PG Bank hoặc qua tin nhắn tại số điện thoại và địa chỉ Email mà Khách hàng đã
đăng ký với PG Bank.
9.

Các quy định khác

˗ Đến hạn rút tiền nếu Khách hàng không tất toán khoản tiền gửi thì khoản tiền gửi được
tự động gửi lại (quay vòng) với kỳ hạn tương ứng kỳ hạn gửi ban đầu và hưởng lãi suất
theo biểu lãi suất tiền gửi của PG Bank đang áp dụng (tại thời điểm quay vòng) dành cho
Khách hàng không tham gia CTKM.

˗ Khoản tiền gửi được tự động gửi lại (quay vòng) không phát sinh mã dự thưởng.
˗ Khách hàng tham gia CTKM không được rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn.
˗ Khách hàng là Cán bộ Nhân viên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex không được
tham gia dự thưởng quay số trúng thưởng.

˗ Khách hàng trong mỗi chương trình quay số trúng thưởng chỉ được trúng 01 giải cao
nhất.

˗ Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận giải thưởng của
mình (nếu có).

˗ Ủy quyền cho Giám đốc/Phó Giám đốc Khối DVNH Bán lẻ phê duyệt tất toán trước
hạn khoản tiền gửi tham gia CTKM. Khách hàng phải hoàn trả quà tặng đã nhận và các
mã số dự thưởng của khoản tiền gửi đó sẽ bị hủy bỏ.

˗ Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo
quy định của pháp luật hiện hành. PG Bank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không
thường xuyên theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà Khách hàng đã
trúng thưởng và thay mặt Khách hàng nộp theo quy định.

˗ PG Bank được sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích
quảng cáo thương mại mà PG Bank không phải xin phép hay trả thêm bất kỳ khoản chi
phí nào cho Khách hàng.

˗ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến CTKM này, PG Bank 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 CTKM, PG Bank có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền về thương mại kết quả thực hiện CTKM trên theo đúng quy định của pháp
luật như nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên
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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 và việc xử lý giá trị giải thưởng không
có người trúng thưởng).

˗ Đối với giải thưởng không có người trúng thưởng, PG Bank 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.

˗ PG Bank tổ chức quay thưởng và trao thưởng theo nguyên tắc:
 PG Bank quay số xác định trúng thưởng bằng phần mềm quay số điện tử với các
mã số dự thưởng của Khách hàng thỏa mãn điều kiện theo quy định của CTKM “Vui
xuân sang rộn ràng quà tặng”;
 Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại Hội sở của PG Bank, tầng 24
tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội dưới sự chứng kiến của đại diện
Khách hàng giao dịch và đại diện PG Bank. Kết quả của lễ quay số sẽ được lập thành
văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến và thông báo trên website:
http://www.pgbank.com.vn của PG Bank trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc
chương trình khuyến mại;
 Trong 07 ngày kể từ ngày quay thưởng, nhân viên Chi nhánh PG Bank gọi điện cho
Khách hàng trúng thưởng (đã được xác định qua quay thưởng) để thông báo trúng
thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng;
 Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng tại địa điểm quay thưởng hoặc chi nhánh
PG Bank nơi khách hàng gửi tiền. Khi tới nhận thưởng, Khách hàng phải xuất trình
giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực và các giấy tờ
ủy quyền có công chứng/chứng thực (nếu ủy quyền nhận giải);
 Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM mà PG Bank không liên hệ
được với Khách hàng trúng thưởng hoặc trường hợp Khách hàng trúng thưởng không
đến nhận thưởng đúng thời hạn đã được PG Bank thông báo thì Khách hàng đó mất
quyền nhận thưởng, giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật;
 Khách hàng tham gia CTKM “Vui xuân sang rộn ràng quà tặng” không được tham
gia các CTKM/ chương trình ưu đãi khác của PG Bank;
 Mọi thắc mắc liên quan đến CTKM Khách hàng liên hệ:
Phòng Dịch vụ Khách hàng - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Điện thoại: 024.62 555 999 / 1900 555 574.
10. Trách nhiệm thông báo
Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội
dung của thể lệ CTKM, danh sách khách hàng trúng thưởng trên trang chủ của Ngân hàng và
tại nơi bán sản phẩm khuyến mại.
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