THỂ LỆ
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN CHI TIÊU THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ

DÀNH CHO KHUT
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thông báo đến Quý khách Chương trình khuyến
mãi Hoàn tiền chi tiêu thẻ ghi nợ quốc tế dành cho KHUT, chi tiết như sau:
1. Thời gian triển khai: Từ 16/5/2022 đến 31/7/2022 hoặc tối đa ngân sách 1.000.000.000 VNĐ
( tùy điều kiện nào đến trước)
2. Đối tượng giới thiệu
- Khách hàng ưu tiên mới của MSB có phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế trong thời gian
diễn ra chương trình;
- Khách hàng ưu tiên hiện hữu của MSB có sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế trong thời gian diễn ra
chương trình.
3. Điều kiện và mức thưởng
-

-

-

Hoàn 1% giá trị giao dịch chi tiêu qua thẻ ghi nợ quốc tế: Khi khách hàng ưu tiên chi tiêu
đạt mức tối thiểu 1.5 triệu đồng – 30 triệu đồng/ kỳ sao kê (giao dịch chi tiêu qua thẻ không
bao gồm rút tiền tại ATM, thanh toán QR code, nạp tiền vào ví, thanh toán giao dịch
Google/Facebook)
Hoàn 1.2% giá trị giao dịch chi tiêu qua thể ghi nợ quốc tế: Khi khách hàng ưu tiên chi tiêu
vượt mức từ 30 triêu đồng trở lên/ kỳ sao kê, số tiền vượt mức 30 triệu đồng/kỳ sao kê,
khách hàng sẽ nhận được ưu đãi( giao dịch chi tiêu qua thẻ không bao gồm rút tiền tại
ATM, thanh toán QR code, nạp tiền vào ví, thanh toán giao dịch Google/Facebook)
Số tiền hoàn/ khách hàng/ tháng: không vượt quá 1.000.000 VNĐ/ khách hàng.
Khách hàng ưu tiên M-First nhận được ưu đãi hoàn tiền từ chương trình “ Ưu đãi hoàn
tiền chi tiêu thẻ ghi nợ quốc tế dành cho KHUT” sẽ không được nhận tiền hoàn từ “Ưu
đãi hoàn tiền của gói tài khoản M-Pro”

4. Lưu ý
-

-

Giao dịch hợp lệ: Là các giao dịch được ghi nhận vào hệ thống MSB trong thời gian diễn
ra chương trình ( không bao gồm các trường hợp thực hiện giao dịch đã thành công nhưng
do lỗi nên bị hoàn tiền lại, đảo ngược giao dịch)
Không trả thưởng trong trường hợp khách hàng đóng dịch vụ Internet Banking/Mobile
Banking/Thẻ ghi nợ tại thời điểm trả thưởng.
Khách hàng cần sử dụng ứng dụng MSB mBank và MSB Plus
Giao dịch phải thỏa mãn giao dịch hạch toán tại MSB thành công, giao dịch không liên
quan đến điều tra gian lận. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao
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-

dịch hoàn/ trả hàng, giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống, giao dịch có dấu hiệu gian lận,
lợi dụng chương trình,…
Giao dịch hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian khuyến mãi của Chương trình và được
cập nhật thành công vào hệ thống MSB muộn nhất lúc 24h00”00” của ngày thứ hai kể từ
ngày thực hiện giao dịch.

5. Ghi chú:
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách.

PHỤ LỤC 01
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐỔI QUÀ TRÊN APP MSB
1. Đối với khách hàng chưa có cài đặt app MSB-Plus
Bước 1: Đăng nhập MSB mBank/MSB Plus/MPLUS để tải ứng dụng MSB Plus
Bước 2: Tiếp tục làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng MSB Plus
Bước 3: Vào MSB Plus/Ưu đãi của tôi/Trả thưởng e-voucher 30.000đ
Bước 4: Ấn nhận Cashback, tiền thưởng sẽ được chuyển ngay vào tài khoản thanh toán
của bạn trên app MSB mBank
2. Đối với khách hàng đã cài đặt app MSB - Plus
Bước 3: Vào MSB Plus/Ưu đãi của tôi/Trả thưởng e-voucher
Bước 4: Ấn nhận Cashback, tiền thưởng sẽ được chuyển ngay vào tài khoản thanh toán
của bạn trên app MSB mBank
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