
PHỤ LỤC 01: 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG (Tên gọi: Hàng triệu quà tặng 
- Vạn lời tri ân 1 – tên gọi theo thể lệ đăng ký với Cục xúc tiến Thương Mại) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Hàng triệu quà tặng – Vạn lời tri ân 1”. 

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:  

- Kênh Ngân hàng: KHCN gửi mới các sản phẩm tiết kiệm bằng đồng VND, không bao gồm 
các sản phẩm mang tính chất rút gốc (Tiết kiệm Priority và Tiết kiệm rút gốc linh hoạt) và sản 
phẩm giấy tờ có giá (nếu có); 

- Kênh PGDBĐ: KHCN gửi mới các sản phẩm tiết kiệm tại quầy PGDBĐ, không bao gồm sản 
phẩm mang tính chất rút gốc (Tiết kiệm rút gốc linh hoạt). 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 01 ôtô Toyota Camry 2.0 Model MXVA71L-
JEXGBT Mới 100% năm 2023; 63 xe máy Honda SH 125i phiên bản tiêu chuẩn năm 2023; 
63 Google Tivi Sony 4K 65 inch KD - 65X85K; 63 Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-
TV261BPKV; 63 Sổ tiết kiệm thường, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng của 
LienVietPostBank. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 09/05/2023. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 
(Bao gồm các chi nhánh/PGD ngân hàng và các Phòng giao dịch Bưu điện); 

Trong đó: 

- Kênh Ngân hàng: Các Chi nhánh, Phòng Giao dịch lớn, Phòng Giao dịch và Tổ giao dịch Ngân 
hàng tại các Phòng giao dịch nâng cấp từ Phòng giao dịch bưu điện theo Thông tư 43/2015/TT-
NHNN của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (gọi tắt là TGDNH) trong hệ thống Ngân hàng 
TMCP Bưu điện Liên Việt; 

- Kênh Bưu điện: Các Phòng giao dịch Bưu điện và Tổ giao dịch giao dịch Bưu điện tại các 
Phòng giao dịch nâng cấp từ Phòng giao dịch bưu điện theo Thông tư 43/2015/TT-NHNN của 
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (gọi tắt là PGDBĐ/TGDBĐ). 

6. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng cuối kỳ. 

Mô tả: Mỗi KH khi gửi mới tiết kiệm thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được cấp mã số 
dự thưởng (số lượng mã dự thưởng được tính trên tỷ lệ tổng số tiền gửi, hệ số thưởng và mức 
quy điểm cơ sở). Cuối kỳ, LienVietPostBank sẽ tổ chức chương trình quay số may mắn để xác 
định người trúng thưởng. 

7. KH của chương trình khuyến mại 

Các KHCN gửi tiết kiệm bằng đồng VND có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên theo quy định của 
chương trình. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải 
thưởng 

Nội dung giải thưởng 

Giá trị  

(đã bao gồm VAT) 

(VND) 

Số lượng

(chiếc) 

Giải Đặc biệt 
Ôtô Toyota Camry 2.0 Model MXVA71L-
JEXGBT Mới 100% năm 2023 

1.105.000.000 1 



Giải Nhất 
Xe máy Honda SH 125i phiên bản tiêu 
chuẩn năm 2023 

74.790.000 63 

Giải Nhì 
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD - 
65X85K 

23.400.000 63 

Giải Ba 
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-
TV261BPKV 

6.742.500 63 

Giải Khuyến 
khích 

Sổ tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 
tối thiểu 06 tháng của LienVietPostBank 

2.000.000 63 

- Ngoài cơ cấu giải thưởng trên, khách hàng khi gửi tiền cũng có cơ hội tham gia phần chương 
trình tặng quà khác được thực hiện trong cùng khuôn khổ một chương trình chung (nội dung 
phần chương trình tặng quà đã được thông báo khuyến mại theo quy định); 

- Giải đặc biệt được quay số xác định trúng thưởng trên phạm vi cả nước. Các giải nhất/nhì/ 
ba/khuyến khích sẽ được phân bổ đều cho 63 tỉnh/ thành (quay số xác định trúng thưởng tại 
Hội sở chính). 

- Các giải thưởng được quay số trúng thưởng tập trung tại Tòa nhà LienVietPostBank –  Số 210 
đường Trần Quang Khải – Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội; 

- Giải thưởng có thể được quy đổi thành sổ tiết kiệm/tiền theo yêu cầu của KH và theo giá trị 
công bố của thể lệ chương trình; 

- KH nhận thưởng có trách nhiệm thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế, phí khác 
theo đúng quy định của pháp luật; 

- LienVietPostBank sẽ thực hiện khấu trừ phần thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại thời điểm trao 
giải cho KH và hỗ trợ thực hiện đóng thuế TNCN giúp KH theo đúng quy định của pháp luật. 

9. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại 
9.1. Cách thức xác định giải thưởng 

- Mỗi KHCN gửi mới tiết kiệm bằng đồng VND có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên; 
- Các giải thưởng sẽ được quay số xác định trúng thưởng trên phạm vi cả nước, bộ số để quay 

thưởng bao gồm tất cả các mã số hợp lệ của tất cả các KH tham gia chương trình; 
- Giải đặc biệt được quay số xác định trúng thưởng trên phạm vi cả nước.  
- Các giải nhất/nhì/ba/khuyến khích sẽ được phân bổ đều cho 63 tỉnh/ thành. Các giải này được 

xác định bằng cách quay số xác định dự thưởng dựa trên bộ số để quay thưởng của mỗi 
tỉnh/thành, (bộ số quay thưởng của mỗi tỉnh/thành bao gồm tất cả các mã số hợp lệ của tất cả 
các Khách hàng tham gia chương trình của tỉnh/thành đó). 
9.2. Quy định về cấp mã số may mắn dự thưởng 

- Thời điểm cấp mã số dự thưởng: Tại thời điểm Ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm cho KH; 
- Địa điểm cấp mã số dự thưởng: Tại điểm giao dịch/chi nhánh KH sử dụng dịch vụ hoặc qua 

ứng dụng LienViet24h; 
- Điều kiện nhận mã số may mắn dự thưởng: Các khoản huy động vốn bằng đồng VND có kỳ 

hạn từ 06 tháng trở lên; 
- Căn cứ cấp mã số dự thưởng: Số dư và kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm. 
- Số lượng mã số dự thưởng KH được cấp trên 01 sổ tiết kiệm phát sinh được tính dựa trên tỷ lệ 

tổng số tiền gửi (số tiền gửi x kỳ hạn gửi) và mức quy điểm cơ sở; 
- Mức quy điểm cơ sở: 20.000.000 VND; 
- Số lượng mã số dự thưởng KH nhận được được xác định theo công thức sau: 



Số lượng mã số dự thưởng = Phần nguyên {
Số tiền gửi (x) Kỳ hạn gửi

 20.000.000  (x) Hệ số thưởng} 

Trong đó: 

 Phần nguyên được lấy theo quy tắc làm tròn xuống; 
 Hệ số thưởng:  

STT Kỳ hạn gửi tiền Hệ số thưởng 

1 Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng 1,0 

2 Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 1,5 

- Đối với sản phẩm tiết kiệm mang tính chất gửi góp 
 Số tiền gửi là số tiền gửi lần đầu ngay khi mở tài khoản tiết kiệm; 
 Kỳ hạn gửi tiền là kỳ hạn danh nghĩa của tài khoản tiết kiệm. 
9.3. Quy định về mã số may mắn dự thưởng 

- Mã số dự thưởng của KH được in trên phiếu xác nhận mã số dự thưởng hoặc gửi cho KH thông 
qua ứng dụng LienViet24h; 

- Mã số may mắn dự thưởng tham gia chương trình quay số dự thưởng phải là các mã số hợp lệ 
do LienVietPostBank phát hành trong thời gian triển khai chương trình và còn hiệu lực; 

- Mã số hợp lệ là tất cả các mã số đã cấp cho KH và khoản tiền gửi gốc không bị rút gốc trước 
hạn trước thời điểm quay số; 

- Đối với KH gửi tiết kiệm tại quầy: Mã số may mắn dự thưởng gồm 16 ký tự (dạng XXXX 
XXXXX – YYY YYYY) được sinh theo nguyên tắc: 

 XXXX XXXXX: Gồm 09 ký tự là số sê- ri STK của KH; 

 YYY YYYY: Gồm 07 ký tự số theo thứ tự bắt buộc từ 000 0001 – 999 9999 tương ứng với 
lượng mã số KH được cấp xác định theo công thức trên. 

- Đối với KH gửi tiết kiệm online: Mã số may mắn dự thưởng gồm 16 ký tự (dạng XXXX 
XXXX – YYYY YYYY) được sinh theo nguyên tắc: 

 XXXX XXXX: Gồm 08 ký tự là số CIF của KH; 

 YYYY YYYY: Gồm 08 ký tự số theo thứ tự bắt buộc từ 000 0001 – 999 9999 tương ứng 
với lượng mã số KH được cấp xác định theo công thức trên.  

- Mã số này được xác định tại thời điểm KH gửi tiết kiệm và đưa vào kho mã số dự thưởng ngay 
sau khi kết thúc thời gian quy định của chương trình khuyến mại nếu KH không rút gốc trước 
hạn trước thời điểm thực hiện quay số; 
9.4. Cấp chứng từ xác nhận mã số dự thưởng 

- KH thực hiện giao dịch gửi tiền tại điểm giao dịch của LienVietPostBank, nếu đủ điều kiện sẽ 
được Giao dịch viên cấp 01 Phiếu xác nhận mã số dự thưởng chương trình khuyến mại cho 
mỗi sổ tiết kiệm và trao cho KH tại điểm giao dịch ngay khi kết thúc giao dịch gửi tiền tiết 
kiệm.  

- Đối với các KH giao dịch tiết kiệm online trên ứng dụng LienViet24h, LienVietPostBank sẽ 
gửi thông báo về mã số dự thưởng tới ứng dụng của KH ngay khi giao dịch thành công và hợp 
lệ.  
9.5. Cơ chế phân phối và trao thưởng 

- Việc quay số trúng thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Tòa nhà LienVietPostBank –  Số 210 
đường Trần Quang Khải – Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội vào ngày 
30/05/2023 có sự tham gia của KH và cơ quan chức năng có liên quan; 



- Mã số sử dụng là tất cả mã số còn hiệu lực của các khoản tiền gửi từ 10/02/2023 đến hết ngày 
triển khai chương trình; 

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức quay số trúng thưởng, LienVietPostBank sẽ 
liên lạc với KH thông qua số điện thoại mà KH đăng ký trên phiếu xác nhận mã số dự thưởng 
(đối với KH gửi tiết kiệm tại quầy) hoặc số điện thoại mà KH đăng ký với Ngân hàng (đối với 
KH gửi tiết kiệm online). Tuy nhiên, LienVietPostBank không chịu trách nhiệm trong trường 
hợp không thể liên lạc được hoặc KH không đến nhận thưởng đúng hạn. 

- KHCN đến nhận thưởng cần xuất trình: 

 Phiếu xác nhận mã số dự thưởng hợp lệ (phiếu xác nhận còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, 
chỉnh sửa/rách/chắp vá…) (bắt buộc đối với trường hợp KH gửi tại quầy); 

 Sổ tiết kiệm tương ứng với phiếu dự thưởng (*) (bắt buộc đối với trường hợp KH gửi tại 
quầy); 

 Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực và/hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương 
đương. 

(*) Trong trường hợp KH tất toán sổ tiết kiệm đúng hạn nhưng trước thời điểm quay số thì hồ 
sơ nhận thưởng không cần Sổ tiết kiệm tương ứng này. 

- Nếu KH trúng thưởng ủy quyền cho người khác nhận thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ có 
công chứng theo quy định của pháp luật. 

- Thời hạn trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mại; 
- Phiếu xác nhận nhận thưởng chương trình quay số trúng thưởng sẽ được lập ngay tại thời điểm 

trao thưởng; 
- Địa điểm trao thưởng: Tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nơi có KH 

trúng thưởng. 

10. Trách nhiệm thông báo 
- LienVietPostBank sẽ liên hệ với các KH trúng thưởng thông qua số điện thoại KH đăng ký 

với ngân hàng từ đầu số của Tổng đài chăm sóc KH: 1800577758; 
- LienVietPostBank sẽ tiến hành thông báo đầy đủ, công khai kết quả quay thưởng và danh sách 

KH trúng thưởng tại các điểm giao dịch của LienVietPostBank và trên trang web ngân hàng: 
www.lienvietpostbank.com.vn. 

11. Các quy định khác 
- Các món tiền gửi của KH tham gia chương trình sẽ hưởng mức lãi suất theo mức lãi suất quy 

định của Ngân hàng dành cho chương trình trong từng thời kỳ; 
- Sau thời gian quay số xác định kết quả trúng thưởng và thông báo cho các khách hàng trúng 

thưởng cho đến 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại mà KH không đến lĩnh 
thưởng tại địa điểm thông báo thì giải thưởng coi như không có người nhận thưởng và toàn bộ 
giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật; 

- Nếu KH tất toán trước hạn trước thời điểm thực hiện quay số trúng thưởng, mã số dự thưởng 
KH đã được cấp sẽ bị hủy và không được tham gia quay số trúng thưởng; 

- Nếu KH tất toán trước hạn sau khi trúng thưởng và đã nhận thưởng của chương trình, KH phải 
hoàn lại toàn bộ giải thưởng đã nhận bằng tiền; 

- Với các sổ tiết kiệm đến hạn tái tục, nếu KH muốn tham gia chương trình phải đến quầy làm 
thủ tục mở lại sổ tiết kiệm mới hoặc mở mới sổ tiết kiệm online; 

- KH tham gia chương trình được tham gia đồng thời các chương trình/chính sách ưu đãi khác; 



- LienVietPostBank được toàn quyền sử dụng các hình ảnh và thông tin liên quan đến người 
trúng thưởng trong các chương trình khuyến mại, quảng cáo, đưa tin…trên các phương tiện 
thông tin đại chúng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi được người trúng thưởng đồng 
ý; 

- Khi tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 
có trách nhiệm giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của KH. 

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch 
của LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800577758 
(miễn phí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mẫu biểu 02(*) 

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

Thành phố:................... 

 BĐT/PGDBĐ:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

––––––––––––––– 

           

PHIẾU XÁC NHẬN MÃ SỐ DỰ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 

“HÀNG TRIỆU QUÀ TẶNG – VẠN LỜI TRI ÂN” 

 Ngày:  …………. BĐT/PGDBĐ:…………… ….  Xác nhận thông tin như sau: 

Khách hàng: ………………………………………………………………… 

Mã CIF: …………………………………………………………………. 

SốCMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………… ngày cấp:..……………nơi cấp: ……………… 

Số điện thoại:  Di động: …………………Cố định:…………………………… 

Số sổ tiết kiệm:  ………………………………………………………………… 

Số tiền gửi: ………………..VND (Bằng chữ: …………………..…...đồng) 

Ngày gửi: …………………..Kỳ hạn gửi:……………………………tháng 

- Mã số dự thưởng Khách hàng được cấp:…………………………………………………… 
- Mã số may mắn dự thưởng gồm 16 ký tự (dạng XXXX XXXXX – YYY YYYY) được sinh 

theo nguyên tắc: 

 XXXX XXXXX: gồm 09 ký tự là số sê- ri STK của khách hàng; 

 YYY YYYY: gồm 07 ký tự số theo thứ tự bắt buộc từ 000 0001 – 999 9999 tương ứng với 
lượng mã số Khách hàng được cấp. 

Cam kết của Khách hàng:  
- Tôi đã đọc, hiểu rõ thể lệ và tự nguyện tham gia chương trình khuyến mại này.  

- Tôi cam kết số điện thoại cung cấp là hợp lệ. 

- Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt khi tham gia 
chương trình.  

Khách hàng 

(Ký v1à ghi rõ họ tên) 

Đại diện Phòng Giao dịch Bưu điện 

(Ký và đóng dấu) 

 
 
 
Ghi chú: Khách hàng sử dụng Phiếu này tham gia chương trình quay số dự thưởng cuối kỳ của chương trình. Phiếu 
in làm 02 liên, 01 liên Khách hàng giữ, 01 liên Ngân hàng giữ để làm căn cứ nhận quà khi quay số dự thưởng. 

                                                 
1 (*) Mầu biểu 01 dành cho kênh Ngân hàng 



 

Mẫu biểu 03 

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

Thành phố:................... 

 Chi nhánh/PGD:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

––––––––––––––– 

         

PHIẾU XÁC NHẬN NHẬN THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ  

Tên Khách hàng: ………………………………………………………………………... 

Số CMND/Hộ chiếu: ……………….ngày cấp:……………….nơi cấp:…………………......

Mã Khách hàng …………………Số điện thoại: ……………………………………….

Email (nếu có):  ………………………………………………………………………... 

 

Giải thưởng Số lượng Số sổ trúng giải Quà tặng Ghi chú 

Giải đặc biệt     

Giải nhất     

Giải nhì     

Giải ba     

Giải khuyến khích     

Tổng cộng     

- Khách hàng nhận thưởng có trách nhiệm thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo 
quy định của pháp luật. LienVietPostBank sẽ thực hiện khấu trừ phần thuế TNCN tại thời điểm 
trao giải cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật; 

- Nếu khách hàng tất toán trước hạn sau khi trúng thưởng và đã nhận thưởng của chương trình, 
khách hàng phải hoàn lại toàn bộ giải thưởng đã nhận bằng tiền tương ứng giá trị giải thưởng đã 
công bố. 

Tôi xác nhận đã nhận đầy đủ giải thưởng của chương trình đồng thời cam kết thực hiện theo đúng 
các quy định của LienVietPostBank và pháp luật. 

Khách hàng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của đơn vị trao thưởng 

(Ký và đóng dấu) 

 

 
 
 
Ghi chú: Phiếu này được in làm 02 bản, Đơn vị trao thưởng giữ 01 bản và khách hàng giữ 01 
bản 


