
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “ĐỔI THẺ, NHẬN QUÀ” 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Đổi thẻ, nhận quà” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng trên toàn hệ thống BAOVIET Bank. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền mặt cho Khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/9/2021 hoặc đến khi hết ngân sách 

(tùy điều kiện nào đến trước). 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch phát hành thẻ chip nội địa 

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

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

hàng (KH) đến Đơn vị kinh doanh (ĐVKD)thực hiện yêu cầu phát hành thẻ chip nội địa. 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

- Dành cho 10.000 thẻ đầu tiên được phát hành thẻ chip nội địa trong thời gian diễn ra Chương 

trình. 

- Tặng 20.000 đồng/01 thẻ cho khách hàng thực hiện phát hành thẻ chip nội địa. 

- Mỗi khách hàng có thể được nhận khuyến mại nhiều lần, tùy theo số lượng thẻ khách hàng 

phát hành. 

- Chỉ thực hiện chi khuyến mại cho KH đến ĐVKD thực hiện yêu cầu phát hành trong thời 

gian diễn ra Chương trình. 

9. Điều kiện trúng thưởng  

Chi thưởng trực tiếp cho Khách hàng sau khi BAOVIET Bank nhận được hồ sơ hợp lệ của 

Khách hàng liên quan đến phát hành thẻ chip trong thời gian diễn ra Chương trình. 

10. Phương thức và thời gian chi thưởng: chi thưởng trực tiếp tại ĐVKD 

11. Quy định khác 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, BAOVIET Bank sẽ sử dụng tên và hình ảnh của 

khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, BAOVIET 

Bank có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan có trách nhiệm giải quyết, nếu không 

thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật; 

- Tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng được cung cấp cho chương trình khuyến mại này 

sẽ được BAOVIET Bank lưu giữ và xử lý theo pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin cá 

nhân (trừ các thông tin về người trúng giải được sử dụng cho mục đích quảng cáo như quy 

định tại mục này) hoặc được yêu cầu cung cấp bởi các cơ quan quản lý theo đúng quy định 

của Pháp luật. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các điểm giao dịch của 

BAOVIET Bank hoặc gọi đến Call Center: 1900558848 để được tư vấn và giải đáp. 


