BAOVIET Bank Hội sở chính
Số 16, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
ĐT: 024-3928.8989 - Fax: 024-3928.8899 - Website: www.baovietbank.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Mở thẻ - hoàn tiền”
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/02/2018 đến 30/04/2018
3. Phạm vi khuyến mại: Các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET
Bank) trên toàn quốc.
4. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền mặt vào tài khoản thẻ.
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt.
6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa của BAOVIET Bank.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại:
Khách hàng cá nhân mở mới, sử dụng sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa của BAOVIET
Bank và đáp ứng các điều kiện, quy định cụ thể của chương trình.
8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 200.000.000 đồng (Bằng chữ:
Hai trăm triệu đồng chẵn).
9. Cơ cấu và giá trị khuyến mại:
Hoàn tiền 500.000 VND cho khách hàng mở mới Thẻ tín dụng nội địa và đáp ứng các
điều kiện, quy định trong thời gian triển khai chương trình.
10. Ngân sách của chương trình:
Quà tặng
Tặng tiền vào
tài khoản

Giá trị (VND)
500.000

Số lượng
(khách hàng)
400

Thành tiền
(VND)
200.000.000

11. Điều kiện của chương trình:
-

Áp dụng cho tất cả các khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank
thành công và đạt đủ điều kiện của chương trình.
Khách hàng phải có tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng nội địa tối thiểu 2.000.000 đồng
trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.
BAOVIET Bank sẽ tặng tiền vào tài khoản thẻ tín dụng nội địa của khách hàng sau tối
đa 45 ngày làm việc kể từ ngày thẻ được phát hành và đạt đủ điều kiện chương trình.

-

Giao dịch chi tiêu là các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn
thành công bằng thẻ tín dụng nội địa của BAOVIET Bank.

-

Không áp dụng cho giao dịch ứng tiền mặt qua ATM/POS.

-

Giao dịch được coi là hợp lệ khi được ghi nhận thành công trên hệ thống quản lý thẻ
WAY4, hệ thống ngân hàng lõi T24 của BAOVIET Bank.

-

Khách hàng sẽ bị mất quyền nhận và không được thanh toán khoản tiền hoàn theo
Chương trình này khi:
+ Tài khoản Thẻ bị hủy/đóng hoặc yêu cầu hủy/đóng;

+ Giao dịch mua hàng của Chủ thẻ bị hủy/ từ chối với bất kỳ lý do và/ hoặc từ Bên
nào.
-

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền 01 (một) lần duy nhất vào tài khoản thẻ tín dụng
của chủ thẻ chính trong suốt thời gian khuyến mại.

12. Các quy định khác:
-

Tổng giá trị giao dịch được tính cho cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.

-

Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu phát hành thẻ TDNĐ thành công và đạt đủ điều
kiện chương trình.

-

Thứ tự xét thưởng: ưu tiên cho các khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện
trước.

-

Áp dụng cho 400 khách hàng đầu tiên mở thẻ TDNĐ BAOVIET Bank và đạt đủ điều
kiện chương trình.

-

BAOVIET Bank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng
cáo thương mại mà không phải chi trả bất cứ chi phí nào.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
BAOVIET Bank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh
chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

-

Khách hàng được nhận thưởng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu phát sinh) theo 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: 190055 88 48
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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “Thêm bạn, thêm vui”
2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/02/2018 đến 30/04/2018
3. Phạm vi khuyến mại: Các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET
Bank) trên toàn quốc.
4. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền mặt vào tài khoản thẻ.
5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt.
6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa của BAOVIET Bank.
7. Đối tượng được hưởng khuyến mại:
- Khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BAOVIET Bank;
- Không áp dụng trong trường hợp người mở thẻ tín dụng nội địa là CBNV của
BAOVIET Bank.
8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 50.000.000 đồng (Bằng chữ:
Năm mươi triệu đồng chẵn).
9. Cơ cấu và giá trị khuyến mại:
-

Tặng 100.000 đồng/thẻ cho Người giới thiệu khách hàng mở mới Thẻ tín dụng nội địa
BAOVIET Bank thành công và đáp ứng các điều kiện, quy định trong thời gian triển
khai chương trình.

-

Cơ cấu giải thưởng như sau:
Quà tặng
Tặng tiền vào
tài khoản

Giá trị (VND)
100.000

Số lượng

Thành tiền

(khách hàng)

(VND)

500

50.000.000

10. Điều kiện của chương trình:
-

Người được giới thiệu phải có tổng chi tiêu qua Thẻ tín dụng nội địa tối thiểu 1.000.000
đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành. Người được giới thiệu phải
có tài khoản thanh toán tại BAOVIET Bank tại thời điểm trả thưởng.

-

Giao dịch chi tiêu là các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn
thành công bằng thẻ tín dụng nội địa của BAOVIET Bank.

-

Không áp dụng cho giao dịch ứng tiền mặt qua ATM/POS.

-

Giao dịch chi tiêu được coi là hợp lệ khi được ghi nhận thành công trên hệ thống quản
lý thẻ WAY4, hệ thống ngân hàng lõi T24 của BAOVIET Bank.
Người giới thiệu sẽ bị mất quyền nhận và không được thanh toán khoản tiền hoàn theo
Chương trình này khi:

-

+ Tài khoản Thẻ được giới thiệu bị hủy/đóng hoặc yêu cầu hủy/đóng;
+ Giao dịch mua hàng của Chủ thẻ được giới thiệu bị hủy/ từ chối với bất kỳ lý do và/
hoặc từ Bên nào.
-

Việc chi thưởng sẽ được thực hiện sau khi kết thúc chương trình.
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11. Các quy định khác:
-

Chỉ áp dụng cho mở mới thẻ chính.

-

Áp dụng cho 500 khách hàng lần đầu phát hành thẻ TDNĐ thành công và đạt đủ điều
kiện chương trình.

-

Thẻ mới phát hành phải thực hiện ít nhất 1 giao dịch thanh toán thành công có giá trị tối
thiểu 1.000.000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.

-

Mỗi khách hàng phát hành thẻ thành công thì người giới thiệu mới được nhận quà
tương ứng.

-

Thứ tự xét thưởng: ưu tiên cho các khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện
trước.

-

BAOVIET Bank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng
cáo thương mại mà không phải chi trả bất cứ chi phí nào.

-

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
BAOVIET Bank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh
chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

-

Khách hàng được nhận thưởng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu phát sinh) theo 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: 190055 88 48.

Lưu hành nội bộ

4/4

