
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“SINH NHẬT VÀNG – NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG” 

 

1. Tên Chương trình: “Sinh nhật vàng – Ngập tràn quà tặng”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/09/2014 đến hết ngày 06/12/2014 hoặc cho đến 

khi hết quà tặng. 

3. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay. 

4. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là VNCB). 

5. Đối tượng áp dụng:  

- Đối với huy động VNĐ: Cá nhân và tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng) được 

phép gửi tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. 

- Đối với huy động USD: Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

6. Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi cuối kỳ. 

7. Loại tiền gửi huy động: VNĐ, USD. 

8. Kỳ hạn: Từ 1 tháng đến 12 tháng. 

9. Quyền lợi của khách hàng: 

- Gửi tiền với lãi suất ưu đãi. 

- Nhận ngay quà tặng và được lựa chọn quà tặng (tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi). 

10.  Lãi suất:  

- Lãi suất VNĐ, USD: Theo Thông báo lãi suất chương trình “Sinh nhật vàng – Ngập 

tràn quà tặng” do Tổng Giám đốc ban hành trong từng thời kỳ. 

- Lãi suất tất toán trước hạn: Lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán do 

Tổng Giám đốc ban hành. 

11.  Quà tặng ngay: 

Khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận ngay quà tặng theo bội số nguyên của 

số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn gửi được quy định như sau: 
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- Số tiền huy động VNĐ/USD tương ứng với kỳ hạn gửi và quà tặng sau:   

Đvt: triệu VNĐ, ngàn USD 

             Kỳ hạn/  

                    Số tiền 

Loại quà 

1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6-8 tháng 9-11 tháng 12 tháng 

VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Dù xếp 240 11,30 120 5,65 80 3,77 60 2,82 48 2,26 60 2,82 40 1,88 30 1,41 

Bình đun siêu tốc 600 28,24 300 14,12 200 9,41 150 7,06 120 5,65 150 7,06 100 4,71 75 3,53 

Bộ hộp thủy tinh 1.400 65,89 700 32,95 467 21,96 350 16,47 280 13,18 350 16,47 233 10,98 175 8,24 

Nồi áp suất 2.000 94,14 1.000 47,07 667 31,38 500 23,53 400 18,83 500 23,53 333 15,69 250 11,77 

21 CHI NHÁNH CÒN LẠI 

Chảo chống dính 240 11,30 120 5,65 80 3,77 60 2,82 48 2,26 60 2,82 40 1,88 30 1,41 

Bình đun siêu tốc 600 28,24 300 14,12 200 9,41 150 7,06 120 5,65 150 7,06 100 4,71 75 3,53 

Bộ nồi 1.400 65,89 700 32,95 467 21,96 350 16,47 280 13,18 350 16,47 233 10,98 175 8,24 

Nồi cơm điện 2.000 94,14 1.000 47,07 667 31,38 500 23,53 400 18,83 500 23,53 333 15,69 250 11,77 

 

- Trong trường hợp loại quà tặng dự kiến khách hàng được nhận theo bảng cơ cấu tiền 

gửi trên đã hết, khách hàng được lựa chọn các loại quà tặng còn lại theo bảng cơ cấu 

quà tặng dưới đây nhưng luôn đảm bảo giá trị quà tặng khách hàng sẽ nhận không 

vượt quá giá trị quà tặng được nhận ban đầu. 

 

Bảng cơ cấu giá trị quà tặng quy đổi 

Trị giá quà quy đổi 
(VNĐ) 

Loại quà 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 21 CHI NHÁNH CÒN LẠI 

60.000 Dù xếp Chảo chống dính 

150.000 Bình đun siêu tốc Bình đun siêu tốc 

350.000 Bộ hộp thủy tinh Bộ nồi 

500.000 Nồi áp suất Nồi cơm điện 

Ghi chú: Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, giá trị quà tặng hoàn trả cũng 

được quy đổi theo bảng trên. 
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12.  Quy định khác: 

a. Rút vốn trước hạn: Khách hàng được quyền rút vốn trước hạn, quà tặng được 

xử lý như sau: 

- Thời gian thực gửi < 50% kỳ hạn gửi: Khách hàng hoàn lại quà tặng bằng tiền 

mặt tương ứng với giá trị quy đổi của chương trình. 

- Thời gian thực gửi > 50% kỳ hạn gửi: Khách hàng không hoàn bất cứ chi phí 

nào về quà tặng. 

b. Tái tục: Không tự động tái tục đối với Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi khi tham 

gia chương trình. Khi đến hạn nếu: 

- Khách hàng không đến và không có yêu cầu gì khác thì VNCB sẽ tự động chuyển 

sang Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi cuối kỳ thông thường 

với kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi ban đầu. 

- Trường hợp chương trình đang còn triển khai và khách hàng vẫn muốn tiếp tục 

tham gia chương trình, nhân viên Kế toán giao dịch tại đơn vị phải tất toán Thẻ 

tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi cũ và mở lại Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi mới 

cho khách hàng. 

c. Các nội dung không thể hiện trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo Quy 

định Tiền gửi hiện hành của VNCB. 

d.  Trách nhiệm thông báo: VNCB có trách nhiệm thông báo đầy đủ nội dung, thể 

lệ chi tiết chương trình trên phương tiện thông tin đại chúng, tại 

SGD/CN/PGD/QTK của VNCB trên toàn quốc, đồng thời có trách nhiệm hướng 

dẫn khách hàng tham gia chương trình này. 

 

                                        KT. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 (Đã ký) 

 PHẠM VĂN ĐẠT 
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