
              

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

“Vay tiền rủng rỉnh, quà đỉnh về tay” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Vay tiền rủng rỉnh, quà đỉnh về tay (sau đây gọi là “Chương trình”) 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân – Sản phẩm bán chéo, bán thêm (*) do 

VPB SMBC FC cung cấp. 

(*) Sản phẩm bán chéo, bán thêm là sản phẩm dành riêng cho khách hàng cũ đã kết thúc khoản vay với VPB 

SMBC FC trước đây và được đánh giá tốt dựa vào các điều kiện lịch sử tín dụng và phân loại khách hàng 

của VPB SMBC FC. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 07/03/2022 đến hết 15/05/2022 

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

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ 

trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mãi bằng hình thức hoàn tiền). 

6. Đối tượng hưởng khuyến mại: Sáu trăm (600) khách hàng nhanh nhất đáp ứng đủ các điều kiện bên dưới 

trong thời gian diễn ra chương trình được xem là thỏa điều kiện hưởng khuyến mại: 

 Đăng ký vay và giải được ngân thành công đối với dịch vụ vay cá nhân tiêu dùng bán chéo, và 

 Hoàn tất tải ứng dụng Ngân hàng số Übank trên thư viện ứng dụng IOS/ CH Play, và 

 Hoàn tất đăng ký tài khoản trên ứng dụng Ngân hàng số Übank, và 

 Tài khoản thanh toán Übank của khách hàng được hoàn tiền phải trong trạng thái hoạt động 

7. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: 600 suất hoàn tiền (*) trị giá 500.000 đồng/giải qua Tài khoản thanh 

toán của Ngân hàng số Übank. 

Lưu ý: 

- Giá trị giải thưởng đã bao gồm thuế GTGT 

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

- Khách hàng nhận khuyến mại của chương trình này vẫn có thể nhận khuyến mại của chương trình 

khác.  

(*) Hoàn tiền cho khách hàng bằng cách VPB MSBC sẽ chuyển 500.000 đồng trực tiếp vào tải khoản 

ngân hàng của khách hàng trên ứng dụng ngân hàng số Übank (**) 

(**) Ứng dụng Ngân hàng số Übank là ứng dụng số hóa tất cả các hoạt động và dịch vụ của ngân hàng 

truyền thống. Übank hoạt động như một ngân hàng thông thường những đã được số hóa và khách hàng 

chỉ cần một ứng dụng của Übank là có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách dễ dàng và thuận 

tiện như: đăng ký thẻ ATM; đăng ký thẻ tín dụng; rút tiền, chuyển tiền; vay vốn ngân hàng; gửi tiết kiệm 

không kỳ hạn/có kỳ hạn; thanh toán hóa đơn điện nước;… Chi tiết tham khảo thêm tại https://Ubank.vn/ 
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8. Cơ cấu giải thưởng: 

 

Loại hàng hóa 

Giá trị 

mỗi quà tặng 

(VNĐ) 

Số lượng quà tặng 

ước tính 

(suất) 

Tổng giá trị quà 

tặng (VNĐ) 

Suất hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng số 

Übank của khách hàng 
500.000 600 300.000.000 

Tổng 600 300.000.000 

 

9. Tổng giá trị giải thưởng: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn) (Đã bao gồm thuế GTGT). 

10. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 

- Bước 1: Khách hàng đăng ký dịch vụ vay cá nhân tiêu dùng bán chéo do VPB SMBC FC cung cấp. Nhân 

viên bán hàng thông tin đến khách hàng về chương trình khuyến mại và hướng dẫn khách hàng sử dụng 

ứng dụng Ngân hàng số Übank. 

- Bước 2: Thời gian khuyến mãi được chia thành 2 đợt, ba trăm (300) khách hàng đầu tiên mỗi đợt trong 

thời gian diễn ra chương trình đáp ứng đủ các điều kiện ở mục 7 được xem là thỏa điều kiện hưởng 

khuyến mại. 

- Bước 3: Phân bổ giải thưởng theo 2 đợt và thời gian dự kiến công bố danh sách khách hàng trúng thưởng 

như sau: 

Đợt Thời gian chốt danh sách Số lượng giải 

thưởng 

Thời gian dự kiến công bố giải 

thưởng 

1 Từ 7/03/2022 – 10/04/2022 300 Dự kiến ngày 24/04/2022 

2 Từ 11/04/2022 – 15/05/2022 300 Dự kiến ngày 29/05/2022 

 Tổng cộng 600  

 

 VPB SMBC FC sẽ gửi thông báo nhận quà tặng thông qua tin nhắn kèm đường dẫn vào ứng dụng 

Ngân hàng số Übank đến số điện thoại của khách hàng. Thời gian trễ nhất để gửi thông báo tới số 

điện thoại khách hàng là 20 ngày làm việc kể từ thời gian chốt danh sách. 

 Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ thời gian chốt danh sách, khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng 

sẽ được VPB SMBC chuyển 500.000 đồng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng trên 

ngân hàng số Übank. 

Lưu ý: Điều kiện về trạng thái Tài khoản thanh toán Übank nhận hoàn tiền: kể từ ngày VPB SMBC 

FC gửi thông báo nhận quà tặng thông qua tin nhắn đến số điện thoại của khách hàng, Tài khoản 

thanh toán Übank của khách hàng được hoàn tiền phải trong trạng thái hoạt động. VPB SMBC FC 

sẽ không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho các khách hàng có Tài khoản thanh toán Übank ở trạng 

thái khác trạng thái hoạt động trong thời gian VPB SMBC FC thực hiện hoàn tiền. 

- Bước 4: Ứng dụng Ngân hàng số Übank sẽ gửi thông báo số tiền đã chuyển vào tài khoản của khách 

hàng. 



              

 

- Bước 5: Khách hàng mở ứng dụng Ngân hàng số Übank để sử dụng các dịch vụ ngân hàng một cách dễ 

dàng và thuận tiện như: đăng ký thẻ ATM; đăng ký thẻ tín dụng; rút tiền, chuyển tiền; vay vốn ngân hàng; 

gửi tiết kiện không kỳ hạn/có kỳ hạn; thanh toán hóa đơn điện nước;… 

 

11. Các quy định khác: 

- Khách hàng trúng thưởng phải tự chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập cá nhân và những khoản thuế, 

lệ phí khác có liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- VPB SMBC FC được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng  

cáo thương mại phục vụ chương trình khuyến mại mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

- Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho VPB SMBC FC đối với bất kỳ các khiếu nại, tranh chấp liên 

quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan giữa khách hàng và nhà cung cấp.  

- Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ/hoặc liên quan đến chương trình sẽ được giải quyết bằng thương 

lượng, hòa giải giữa các bên liên quan. Trong trường hợp việc thương lượng, hòa giải không thành công, 

các bên thống nhất đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) 

theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Địa điểm giải 

quyết tranh chấp là tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là Tiếng Việt. Tòa án có 

thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua kiện sẽ phải 

chịu phí trọng tài và các chi phí luật sư. Phán quyết trọng tài có giá trị buộc các bên phải thi hành. Trong 

thời gian Trọng tài chưa đưa ra phán quyết, các bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình theo quy định của Thể lệ tham gia chương trình. 

- Mọi thắc mắc liên quan, chủ thẻ vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng của VPB SMBC FC theo 

số: 1900 234 588 


