
 
 

PHỤ LỤC 02: 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG NGAY  

(Tên gọi: Hàng triệu quà tặng Vạn lời tri ân 3 – tên gọi theo thể lệ đăng ký với Sở Công thương 
các Tỉnh/Thành Phố) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Hàng triệu quà tặng – Vạn lời tri ân 3 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả 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). 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay bằng hiện vật và/hoặc Sổ tiết kiệm cho khách 
hàng (KH) gửi tiết kiệm PGDBĐ/TGDBĐ. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 09/05/2023 hoặc cho đến 
khi hết quà tặng của từng Tỉnh/Thành phố, tùy điều kiện nào đến trước. 

5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm tiết kiệm tại quầy PGDBĐ/TGDBĐ 
bằng đồng Việt Nam (VND), không bao gồm sản phẩm mang tính chất rút gốc (Tiết 
kiệm Rút gốc linh hoạt).  

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại:  Quà tặng hiện vật gồm: Thẻ điện thoại mệnh 
giá 20.000 đồng, Thẻ điện thoại mệnh giá 30.000 đồng, Cốc sứ men bóng Donghwa, 
Bình đựng nước nhựa Lock&Lock, Áo mưa đơn, Ô cán gập, Mũ bảo hiểm, Set 3 hộp 
Lock&Lock, Bình giữ nhiệt Inox 304 Elmich EL 8295 dung tích 500ml, Hộp thủy tinh 
MCRB071, Hộp thủy tinh chia ngăn MCRK067, Bình giữ nhiệt Lock&Lock 3 màu, 
Chảo chống dính Elmich cao cấp vân đá đáy từ 7104 size 26cm, Bộ chăn gối Everon, 
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL3129 Elmich, Vali kéo mini Lock&Lock, Nồi 
Elmich inox 3 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XSL3749 size 26cm, Bộ nồi Elmich inox 
liền khối Elmich Tri-max eco EL8006 size 16-20cm,  Gấu bông  và/hoặc sổ tiết kiệm 
cho khách hàng (KH) gửi tiết kiệm theo quy định của chương trình. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các KH cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy 
PGDBĐ/TGDBĐ bằng đồng VND từ 06 tháng trở lên với số tiền tối thiểu tham gia 
chương trình là 20.000.000 VND, thỏa mãn quy định/thể lệ của chương trình. 

8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại 

8.1 Công thức xác định mức thưởng  và cơ cấu quà tặng 
- Mỗi KH khi gửi tiết kiệm tại quầy PGDBĐ/TGDBĐ thỏa mãn điều kiện của chương 

trình sẽ nhận được quà tặng hiện vật và/hoặc sổ tiết kiệm. 
Trong đó: 

 Tổng số tiền gửi = Số tiền gửi (x) Kỳ hạn gửi. Số tiền tối thiểu tham gia chương trình 
là 20.000.000 VND và tổng số tiền gửi tối thiểu là 120.000.000 VND. 

 Kỳ hạn: tối thiểu 06 tháng. 

- Tổng số tiền gửi được tính trên từng sổ tiết kiệm riêng lẻ, không áp dụng cộng dồn 
nhiều sổ tiết kiệm; 

- Cơ cấu quà tặng như sau: 
 
 
 



 
 

                                                                                                            Đơn vị tính: VND 

Tổng số tiền gửi 
Giá trị quà 

tặng  
Tên quà tặng 

120 triệu - dưới 200 triệu 
 

20.000 
Thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 đồng 

200 triệu - dưới 300 triệu 
 

30.000 
Thẻ điện thoại mệnh giá 30.000 đồng 

300 triệu - dưới 600 triệu 
 

50.000 

1 trong các loại quà tặng sau: 
- Cốc sứ men bóng Donghwa 
- Bình đựng nước nhựa Lock&Lock

600 triệu - dưới 1,2 tỷ 
 

100.000 

1 trong các loại quà tặng sau: 
- Áo mưa đơn 
- Ô cán gập 
- Mũ bảo hiểm 

1,2 tỷ - dưới 3 tỷ 
 

200.000 

1 trong các loại quà tặng sau: 
- Set 3 hộp lock&lock/ 
- Bình giữ nhiệt Inox 304 Elmich EL 

8295 dung tích 500ml/ 
- Hộp thủy tinh MCRB071/ 
- Hộp thủy tinh chia ngăn MCRK067 

3 tỷ - dưới 5 tỷ 
 

300.000 

Quà tặng là 01 trong các loại quà tặng sau:  
- Bình giữ nhiệt Lock&Lock 3 màu 
- Chảo chống dính Elmich cao cấp vân đá 

đáy từ 7104 size 26cm 

5 tỷ - dưới 10 tỷ 
 

500.000 

Quà tặng là 01 trong các loại quà tặng sau: 
- Bộ chăn gối Everon 
- Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml 

EL3129 Elmich 

10 tỷ - dưới 20 tỷ 
 

1.500.000 

01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn rút 01 lần, trả lãi 
cuối kỳ, kỳ hạn 06 tháng – Mã sản phẩm 
VL06CK giá trị 500.000 đồng và 01 món 
trong các loại quà tặng sau: 
- Vali kéo mini Lock&Lock 
- Nồi Elmich inox 3 lớp cao cấp đáy liền 

Tri-max XSL3749 size 26cm 
- Bộ nồi Elmich inox liền khối Elmich 

Tri-max eco EL8006 size 16-20cm  

Từ 20 tỷ trở lên 
 

3.100.000 

01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn rút 01 lần, trả lãi 
cuối kỳ, kỳ hạn 06 tháng – Mã sản phẩm 
VL06CK trị giá 3 triệu đồng và 01 gấu bông

Lưu ý: Sổ tiết kiệm không được tham gia CTKM trong trường hợp lãi suất sổ tiết kiệm của 
KH + mức chi quà tặng vượt quy định về trần lãi suất huy động của NHNN. 

Ví dụ:  

STT 
Số tiền gửi 

(VND) 
Kỳ hạn

Tổng số tiền 
gửi 

Quà tặng  

1 20.000.000 6 120.000.000
Thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 
đồng 

2 40.000.000 12 480.000.000
Cốc sứ men bóng Donghwa hoặc 
bình nước Lock&Lock 



 
 

3 2.000.000.000 12 24.000.000.000

01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn rút 01 lần, 
trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 06 tháng – 
Mã sản phẩm VL06CK trị giá 3 
triệu đồng và 01 gấu bông 

- 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 từ 06 tháng trở lên. 

- Trong mọi điều kiện/trường hợp, mức chi quà tặng tiền không được vượt quy định về 
trần lãi suất huy động của NHNN. 

- Tổng số tiền gửi được tính trên từng sổ tiết kiệm riêng lẻ, không áp dụng cộng dồn 
nhiều sổ tiết kiệm. 

8.2 Cơ chế trao thưởng 
- Việc xác định KH nhận quà tặng và sổ tiết kiệm nhận thưởng được xác định ngay tại 

thời điểm KH gửi tiết kiệm. 
- Địa điểm trao quà tặng: Tại các PGDBĐ/TGDBĐ. 
- Thời điểm trao quà tặng: Tại thời điểm KH thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm có 

mức tiền và kỳ hạn thỏa mãn điều kiện của chương trình. 

9. Tổng giá trị quà tặng 

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình quà tặng ngay là 51.422.380.000 VND (Bằng 
chữ: Năm mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng).  

(Giá trị giải thưởng từng Tỉnh/Thành phố chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm thông báo 
này) 

10. Các quy định khác khi tham gia chương trình 

- Quy định về điều kiện dừng triển khai chương trình: CTKM có thể kết thúc sớm hơn 
thời gian dự kiến nếu hết quà tặng của từng Tỉnh/Thành phố. Trong trường hợp chưa 
hết thời gian triển khai chương trình, quà tặng hạng mục nào hết sẽ dừng chi quà tặng 
ở hạng mục đó. Các hạng mục khác còn quà vẫn triển khai theo thể lệ quy định. 

- Quy định về tất toán trước hạn:  
 Trong mọi trường hợp, nếu KH rút gốc/tất toán trước hạn trong thời gian diễn ra 

chương trình, KH phải hoàn trả cho LienVietPostBank toàn bộ giá trị quà tặng đã 
nhận từ chương trình (bao gồm giá trị quà tặng hiện vật và giá trị sổ tiết kiệm tương 
ứng – nếu có). 

 Các KH rút gốc/tất toán trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất theo quy định của Ngân 
hàng và pháp luật tại thời điểm tất toán, trong mọi trường hợp mức lãi suất này 
không được vượt quá mức trần lãi suất quy định của NHNN. 

- Quy định về tái tục: Tại thời điểm đáo hạn Sổ tiết kiệm tham gia chương trình, nếu KH 
không đến giao dịch/không có yêu cầu khác, LienVietPostBank sẽ tự động tái tục sổ 
tiết kiệm đó theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ. 

- Quy định về việc khai báo thông tin: 

 KH chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực/chính xác với những thông tin 
cung cấp cho Ngân hàng. LienVietPostBank hoàn toàn không giải quyết các trường 
hợp tranh chấp, khiếu nại liên quan tới việc cung cấp thông tin của KH. 



 
 

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ với các 
PGDBĐ/TGDBĐ trên toàn quốc hoặc gọi điện thoại tới tổng đài Chăm sóc khách hàng: 
1800577758 (Miễn phí). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 LienVietPostBank được toàn quyền sử dụng các hình ảnh và thông tin liên quan 
đến người nhận thưởng trong các CTKM, quảng cáo, đưa tin trên các phương tiện 
thông tin đại chúng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào nếu KH đồng ý. 

- Các quy định khác: 

 Các Sổ tiết kiệm tham gia CTKM đều được đóng dấu “Tham gia CTKM”. 
 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. 
 KH tham gia chương trình được áp dụng đồng thời với chương trình quay số trúng 

thưởng cuối kỳ - nếu hợp lệ (Ngân hàng đã đăng ký triển khai chương trình quay 
số trúng thưởng cuối kỳ tới Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định). 

 Trong trường hợp KH trúng thưởng có giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc không còn 
hiệu lực tại thời điểm nhận thưởng, NH vẫn thực hiện trao quà tặng cho KH nếu 
KH đủ điều kiện nhận thưởng và cung cấp các giấy tờ chứng minh hợp lệ khác theo 
quy định. 

 Ngân hàng chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân cho các KH nhận thưởng 
đủ điều kiện đóng thuế theo quy định của pháp luật và chi phí này tính vào chi phí 
của Ngân hàng. 

 LienVietPostBank không phải nhà cung cấp Quà tặng. Các Quà tặng này được cung 
cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp 
đó quy định. Với việc chấp nhận Quà tặng, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ 
cho LienVietPostBank không bị thiệt hại bởi những khiếu, khởi kiện, xét xử, thiệt 
hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào liên quan đến việc chấp nhận 
và/hoặc sử dụng Quà tặng. 

 Khi tranh chấp xảy ra liên quan đến CTKM, LienVietPostBank có trách nhiệm giải 
quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của KH. 

 



 
 

 MẪU BIỂU 01: Phiếu xác nhận quà tặng chương trình 
 

(Kèm theo công văn số          /2023/LienVietPostBank ngày     tháng     năm      của Ngân hàng TMCP 
Bưu điện Liên Việt) 

 

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 
Tỉnh/Thành phố:................... 

 PGDBĐ:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

––––––––––––––– 

           
PHIẾU XÁC NHẬN QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

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

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

Mã CIF: …………………………………………………………………….......... 

Số CMND/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 

Giá trị nhận thưởng …………………………………………………………………………. 

Quà tặng hiện vật: …………………………………………………………………………. 

Quà tặng sổ tiết kiệm …………………………………………………………………………. 

Quy định của chương trình: 
- Trong mọi trường hợp, nếu khách hàng rút gốc/tất toán trước hạn, khách hàng phải hoàn trả 

cho LienVietPostBank giá trị quà tặng đã nhận từ chương trình của sổ tiết kiệm đó bằng 
tiền mặt; 

- Các khách hàng rút gốc/tất toán trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất theo quy định của Ngân 
hàng và pháp luật tại thời điểm tất toán, trong mọi trường hợp mức lãi suất này không được 
vượt quá mức trần lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. 

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

- 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) 

Đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 
(Ký và đóng dấu) 

 

 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Phiếu này được in làm 03 bản, Ngân hàng giữ 02 bản và khách hàng giữ 01 bản. 

 
 



 
 

MẪU BIỂU 02: Phiếu xác nhận chưa trao quà tặng chương trình 
 

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

Tỉnh/Thành phố:................... 

 PGDBĐ:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                      

                                           

 

PHIẾU XÁC NHẬN CHƯA TRAO QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Ngày:  …………. PGDBĐ:………………….  xác nhận thông tin như sau: 

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

Mã CIF: …………………………………………………………………….... 

Số CMND/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 

Quà tặng KH được nhận: ……………………………………………………………………… 

Quà tặng KH đã nhận: ……………………………………………………………………… 

Quà tặng KH chưa nhận: ……………………………………………………………………… 

Quy định của chương trình: 

- Trong mọi trường hợp, nếu khách hàng rút gốc/tất toán trước hạn trong thời gian diễn ra 
chương trình, khách hàng phải hoàn trả cho LienVietPostBank giá trị quà tặng đã nhận từ 
chương trình của sổ tiết kiệm đó bằng tiền mặt; 

- Các khách hàng rút gốc/tất toán trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất theo quy định của Ngân 
hàng và pháp luật tại thời điểm tất toán, trong mọi trường hợp mức lãi suất này không được 
vượt quá mức trần lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. 

Cam kết của khách hàng: 

- Tôi đã đọc, hiểu rõ thể lệ và tự nguyện tham gia chương trình khuyến mại này; 

- 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) 

Đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 

(Ký và đóng dấu) 

 

 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Phiếu này được in làm 02 bản, Ngân hàng giữ 01 bản và khách hàng giữ 01 bản 

 



 
 

MẪU BIỂU 03: Phiếu xác nhận trả lại quà tặng chương trình 
 

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

Tỉnh/Thành phố:................... 

 PGDBĐ:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

––––––––––––––– 

           

PHIẾU XÁC NHẬN TRẢ LẠI QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH  

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

KH: ……………………………………………………………………… 

Mã CIF: …………………………………………………………………….... 

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

Số điện thoại (nếu có):  Di động: ……………………Cố định:…………………………… 

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

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

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

Tổng giá trị quà trả lại ……………..VND (Bằng chữ:……………….……đồng). 

Xác nhận của KH: 

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

Xác nhận của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xác nhận đã nhận lại đầy đủ giải thưởng mà KH hoàn trả lại 
theo đúng quy định của chương trình. 

Khách hàng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 

(Ký và đóng dấu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu này được in làm 02 bản, Ngân hàng giữ 01 bản và KH giữ 01 bản 

 


