
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tài lộc an vui. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại tất cả các Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV 

trên toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay 

 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 31/3/2021 (hoặc đến khi 

có thông báo dừng của BIDV). 

 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Gói sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn 

tại quầy (kỳ hạn 6, 12 tháng) và bảo hiểm BIC Tâm An, dịch vụ BSMS. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Khách hàng cá nhân Việt Nam và nước ngoài trong độ tuổi từ 18-65 tuổi đối với 

khách hàng được bảo hiểm là chủ tài khoản tiền gửi và khách hàng trong độ tuổi 7-55 tuổi 

đối với khách hàng được bảo hiểm không phải là chủ sổ tiết kiệm (là người thân của chủ 

sổ tiết kiệm, bao gồm bố/mẹ/vợ/chồng/con hợp pháp của chủ sổ tiết kiệm) sử dụng đồng 

thời sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn (kỳ hạn 6, 12 tháng) tại quầy, bảo hiểm 

BIC Tâm An và có tài khoản thanh toán đăng ký dịch vụ BSMS.  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):  

Nội dung 
Số lượng quà tặng 

(phần quà) 

Giá trị phần quà 

(VND) 

Quà tặng Gói Tài lộc an vui Đồng 480 2.500.000 

Quà tặng Gói Tài lộc an vui Bạc 256 3.500.000 

Quà tặng Gói Tài lộc an vui Vàng 92 6.500.000 

Tổng cộng 828  

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 2.694.000.000 VND (bằng 

chữ: Hai tỷ sáu trăm chín tư triệu đồng chẵn). 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

Khách hàng tham gia gói sản phẩm trong thời gian diễn ra khuyến mại được tặng quà bằng 

tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể như sau: 

Nội dung Đặc điểm gói sản phẩm 
Số lượng quà 

tặng 

Quà tặng Gói Tài 

lộc an vui Đồng 

Gửi tiền kỳ hạn 6, 12 tháng, số tiền gửi từ 2 tỷ đồng đến 

dưới 4 tỷ đồng, tham gia bảo hiểm BIC Tâm An Đồng, 

có tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ BSMS. 

480 

Quà tặng Gói Tài 

lộc an vui Bạc 

Gửi tiền kỳ hạn 6, 12 tháng, số tiền gửi từ 4 tỷ đồng đến 

dưới 10 tỷ đồng, tham gia bảo hiểm BIC Tâm An Bạc, có 

tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ BSMS. 

256 



Quà tặng Gói Tài 

lộc an vui Vàng 

Gửi tiền kỳ hạn 6, 12 tháng, số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở 

lên, tham gia bảo hiểm BIC Tâm An Vàng, có tài khoản 

thanh toán và đăng ký dịch vụ BSMS. 

92 

Tổng cộng 828 

Mỗi khách hàng chỉ được nhận khuyến mại 01 lần trong suốt chương trình căn cứ vào 

số tiền gửi của khách hàng và đơn vị bảo hiểm đã ký.  

Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc tham gia chương 

trình nhưng rút trước hạn khoản tiền gửi thì BIDV sẽ thu hồi lại số tiền khuyến mại đã chi. 

Chi tiết vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900 

9247 để được tư vấn, hỗ trợ. 

 


