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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

“Ngày không tiền mặt cùng thẻ Napas” 

1. Tên Chương trình: “Ngày không tiền mặt cùng thẻ Napas” 

2. Thời gian áp dụng: Từ 0:00:00 ngày 16/6/2020 đến 23:59:59 ngày 30/6/2020.  

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng (KH) là chủ thẻ chip nội địa theo 

chuẩn VCCS (contact và contactless).  

4. Phạm vi áp dụng:Tại các ĐVCNTT có hệ thống POS đã triển khai chấp nhận 

thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCScó kết nối tới Napas. 

5. Nội dung ưu đãi: 

5.1. Ưu đãi riêng cho KH của mỗi Ngân hàng tham gia Chương trình 

a) Giải Tuần lễ vàng 

- Tặng 200.000 đồng vào tài khoản thẻ cho 25 khách hàng giao dịch thành công 

bằng thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCS có giá trị từ 500.000 đồng sớm nhất trong khung 

giờ từ 9h00 đến 23h00 mỗi ngày của tuần lễ vàng (5 ngày từ 16/6 đến 20/6/2020). Tương 

đương mỗi ngân hàng có 25 giải/ ngày.  

- Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:  

+ Chủ thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCSdo ngân hàng phát hành, thanh toán thành 

công qua POS sớm nhất (tính trên 01 số thẻ) ghi nhận qua hệ thống của mỗi ngân hàng 

trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 của tuần lễ vàng (5 ngày, từ 16/6 đến 20/6/2020).  

+ Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận thưởng 01 (một) 

giải Tuần lễ vàng.   

+ Đối với các chủ thẻ có cùng thời gian giao dịch, tặng thưởng cho khách hàng đạt 

giá trị thanh toán giao dịch cao hơn.  

b) Giải Lộc Vàng: 

- Tặng 01 chỉ vàng SJC 9999 cho 01 khách hàng có tổng giá trị giao dịch bằng thẻ 

chip nội địatheo chuẩn VCCS thành công cao nhất của mỗi ngân hàng trong thời gian áp 
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dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020. 

- Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:  

+ Chủ thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCS do ngân hàng phát hành, thanh toán 

thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất ghi nhận qua hệ thống của mỗi 

ngân hàng trong thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.  

+ Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Lộc 

Vàng.   

+ Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho 

khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.  

+ Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và 

Giải Lộc Vàng, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.  

+ Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin khách hàng để 

thông báo trúng thưởng. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Napasgửi thông báo kết 

quả danh sách khách hàng trúng thưởng cho Ngân hàng thì Khách hàng đó không đủ điều 

kiện nhận thưởng của Chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho khách hàng đủ 

điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo của Ngân hàng. 

5.2. Ưu đãi chung của Napas: Giải Phú Quý 

a) Tặng 03 chỉ vàng SJC 9999 cho 05 khách hàng (căn cứ trên 1 số thẻ chip Napas) 

có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân 

hàng tham gia trong thời gian áp dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020. 

b) Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:  

- Chủ thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCS thanh toán thành công qua POS tính trên 

01 (một) số thẻ cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân hàng tham gia 

Chương trình tính từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.  

- Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Phú 

Quý.   

- Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho 

khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.  
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- Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và 

Giải Phú Quý, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình. 

- Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Lộc Vàng và Giải 

Phú Quý, thì chỉ nhận được giải cao nhất là giải Phú Quý. Giải Lộc Vàng sẽ trao cho 

khách hàng có giá trị giao dịch cao liền kề tiếp theo của Ngân hàng.  

- Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin khách hàng để 

thông báo trúng thưởng.Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Napasgửi thông báo kết 

quả danh sách khách hàng trúng thưởng cho Ngân hàng thì Khách hàng đó không đủ điều 

kiện nhận thưởng của Chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho khách hàng đủ 

điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo thỏa mãn điều kiện Chương trình. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

STT Hạng mục 
Tổng số 

lượng giải 

Giá trị/ 

giải 

(đồng) 

Chi phí 

(đồng) 

I - Ưu đãi riêng cho KH của mỗi Ngân hàng tham gia Chương trình 

1 Giải Tuần lễ vàng 
125 (25 giải 

x 5 ngày) 
200.000 25.000.000 

2 Giải Lộc vàng 01 5.000.000 5.000.000 

Tổng chi phí giải thưởng  

cho mỗi Ngân hàng 
126  30.000.000 

II - Ưu đãi chung của Napas 

3 Giải Phú quý 05 15.000.000 75.000.000 

Tổng chi phí giải chung của Napas 75.000.000 

7. Tổng chi phígiải thưởng toàn chương trình dự kiến: trên500.000.000 

VND(chưa bao gồm thuế VAT)(chi phí thực tế phụ thuộc vào số lượng Ngân hàng đăng 

ký tham gia Chương trình) 

8. Nguồn kinh phí giải thưởng:Napas.  
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9. Yêu cầu đối với NHTV tham gia 

a) Phối hợp truyền thông chương trình theo hình ảnh thông điệp chung của 

Napascung cấp trên các kênh của ngân hàng tới chủ thẻ. 

b) Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của 125 chủ thẻ đáp ứng các điều 

kiện trúng thưởng của Giải Tuần lễ vàng và 05chủ thẻ có tổng doanh số giao dịch qua 01 

số thẻ chip cao nhất của ngân hàng để xétthưởng giải Lộc Vàng và giải Phú Quý (theo 

Mẫu 01). Thời hạn cung cấp thông tin trong 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

Chương trình. Hết thời hạn này, nếu Napaskhông nhận được Danh sách chủ thẻ như nêu 

trên thì đồng nghĩa với việc Ngân hàng từ bỏ quyền lợi tham gia và nhận thưởng từ 

Chương trình (cho khách hàng của mình). 

c) Sau khi Napasxác nhận danh sách trúng thưởng giải Lộc Vàng và Phú Quý, NH 

phối hợp xác minh và cung cấp thông tin của khách hàng trúng giải (theo Mẫu 02) trong 

05 ngày làm việc kể từ ngày Napasgửi yêu cầu cho Ngân hàng. Hết thời hạn này, nếu 

Ngân hàng không xác định được đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng và/hoặc không 

liên hệ được với khách hàng thì Khách hàng đó không đủ điều kiện để được xét thưởng 

của Chương trình. Giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng kế tiếp đáp ứng các điều kiện 

của Chương trình.  

d) Phối hợp trao thưởng cho các chủ thẻ trúng thưởng. 

e) Liên quan đến việc phối hợp xác minh thông tin khách hàng và trao thưởng cùng 

Napas, Ngân hàng cam kết 

- Cung cấp trung thực và chính xác cho Napasthông tin về người trúng thưởng 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Chương trình và có thể liên hệ để nhận giải thưởng.  

- Đảm bảo liên hệ và trao thưởng tận tay cho khách hàng trúng thưởng nhưng 

không sinh sống/ làm việc thuộc địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh hoặc không thể đến 

các địa bàn này nhận thưởng. Miễn trừ cho Napasmọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại 

phát sinh từ khách hàng trúng thưởng liên quan đến việc thất lạc giải thưởng trong trường 

hợp này hoặc một lý do gì đó khách hàng không nhận được giải thưởng của Chương 

trình. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết, trách nhiệm của 

mình theo Công văn này. 

f) Ngân hàng sẽ mất quyền lợi tham gia Chương trình nếu: 

- Không cung cấp đầy đủ số liệu giao dịch cho Napasđúng hạn theo Công văn 
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này. 

- Không cung cấp thông tin khách hàng hợp lệ cho Napasđúng hạn theo Công văn 

này. 

10. Cách thức tổ chức và trao giải:  

a) Đối với giải Tuần lễ Vàng 

- Napastổng hợp dữ liệu danh sách số thẻ của các khách hàng hợp lệ do các ngân 

hàng gửi về và trao thưởng cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản tớisố tài khoản 

cho khách hàng trúng thưởng. 

b) Đối với giải Lộc Vàng và Phú Quý 

- Napastổng hợp dữ liệu khách hàng hợp lệ do các ngân hàng gửi về, lựa chọn và 

trao giải cho các khách hàng trúng thưởng giải Lộc Vàng và Phú Quý theo thể lệ Chương 

trình.  

- Napastổ chức trao giải cho khách hàng trúng thưởng có sự tham gia và chứng 

kiến của đại diện các ngân hàng có khách hàng trúng thưởng. Trường hợp ngân hàng có 

khách hàng trúng thưởng ở ngoài khu vực thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, Napassẽ 

bàn giao quà tặng cho Ngân hàng đại diện cho Napastrao thưởng cho Khách hàng tại chi 

nhánh gần nơi sinh sống/làm việc của KH trúng thưởng.  

 


