THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng đăng ký thông tin
quan tâm tới các sản phẩm của MSB
2. Thời gian khuyến mại: Từ 01/08/2022 đến ngày 30/8/2022, hoặc tới khi hết ngân sách tùy
theo điều kiện nào đến trước.
3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại 51 tỉnh/ thành phố có CN/PGD MSB
4. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc
mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng MSB Mastercard mDigi
6. Hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại: Quà tặng hiện vật (bút bi, quạt nhựa)
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả khách
hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm của MSB.
8. Cơ cấu giải thưởng: Khách cung cấp thông tin (Họ tên, số điện thoại,…) để nhận thông tin
giới thiệu về các sản phẩm của MSB, đồng thời nhận được 01 vật phẩm trong 2 loại quà tặng:
Quà tặng

Đơn giá quà tặng

Số lượng

(VND)

Thành tiền
(VND)

Bút bi mDigi

3,000

6,000

18,000,000

Quạt nhựa mDigi

4,300

16,000

68,800,000

Tổng cộng (Chưa VAT)

86,800,000

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
9.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia
chương trình khuyến mại:
Khách hàng cung cấp thông tin (Họ tên, số điện thoại,…) để nhận thông tin giới thiệu về các sản
phẩm của MSB sẽ được tặng một trong các quà tặng sau:


Bút bi mDigi



Quạt nhựa mDigi

*Chương trình sẽ kết thúc trong trường hợp hết số lượng quà tặng
9.2. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: Tháng 08/2022
- Địa điểm xác định trúng thưởng: CN/PGD MSB
10. Đầu mối giải đáp thắc mắc: Nguyễn Minh Tuấn – Khối Marketing & Truyền thông Ngân
hàng MSB. Email – tuannm31@msb.com.vn. Số điện thoại: 0932.315.264
11. Quy định chung
- MSB sẽ không đăng tải lại chi tiết thông tin trên website của Ngân hàng danh sách các khách
hàng đã nhận được ưu đãi trong chương trình.
- MSB có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các hoạt động hợp lệ để thực hiện chi
thưởng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của MSB là quyết định cuối cùng.
- MSB có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin khách hàng được khuyến mại phục vụ cho hoạt
động quảng bá sản phẩm dịch vụ của MSB.
- Thể lệ của Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của
MSB sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và phải được thông báo
trước 03 (ba) ngày trên trang web chính thức của MSB hoặc bằng cách khách do MSB quy định
từng thời kỳ.
- Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí đi lại, ăn ở, các khoản thuế theo quy định
Pháp luật hiện hành, chi phí khác nếu có nếu nhận các ưu đãi hoàn tiền/ quà tặng bằng hiện vật.
GIÁM ĐỐC KHỐI
MARKETING & TRUYỀN THÔNG
(Ký tên và đóng dấu)

