
Trang 1/2 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CÙNG PG BANK HÁI LỘC ĐẦU XUÂN” 

 

I. Chương trình 1: Tặng bao lì xì cho khách hàng cá nhân (KHCN) đến giao dịch trước 

Tết Nguyên đán 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 28/01/2022. 

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên toàn hệ thống PG Bank. 

3. Đối tượng áp dụng: KHCN thực hiện giao dịch tại tất cả các ĐVKD của PG Bank.  

4. Nội dung Chương trình: Mỗi KHCN tới giao dịch tại PG Bank sẽ được tặng 10 vỏ bao lì 

xì. Mỗi khách hàng được tham gia 01 lần trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. 

II. Chương trình 2: Tặng tiền lì xì cho khách hàng cá nhân đến giao dịch sau Tết 

Nguyên đán 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 11/02/2022. 

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên toàn hệ thống PG Bank. 

3. Đối tượng áp dụng: KHCN thực hiện giao dịch tại tất cả các ĐVKD của PG Bank. 

4. Nội dung Chương trình: 

 Khách hàng gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn số tiền từ 20.000.000 VNĐ (Hai mươi 

triệu đồng) đến dưới 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng): Tặng lì xì trị giá 20.000 

VNĐ (Hai mươi nghìn đồng).  

 Khách hàng gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn số tiền từ 100.000.000 VNĐ (Một trăm 

triệu đồng) trở lên: Tặng lì xì trị giá 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng).  

 Khách hàng thực hiện các giao dịch còn lại khác: Tặng lì xì trị giá 10.000 VNĐ (Mười 

nghìn đồng). 

 Mỗi Khách hàng chỉ được tham gia 01 lần trong thời gian triển khai Chương trình. 

III. Quy định khác 

 Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi ĐVKD hết quà tặng.  

 Các khoản tiền gửi tham gia Chương trình được tất toán trước hạn. 

 Chương trình có thể áp dụng đồng thời các Chương trình ưu đãi khác của PG Bank. 


