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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “CHỌN GÓI TÀI KHOẢN, NHẬN QUÀ LIỀN TAY”
1. Tên chương trình khuyến mại: Chọn gói tài khoản, nhận quà liền tay

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Gói tài khoản bao gồm Tài khoản thanh toán, Thẻ ghi
nợ Quốc tế, Dịch vụ ngân hàng Điện tử.
3. Thời gian khuyến mại: Từ 15/06/2018 đến 31/07/2018 hoặc kết thúc sớm khi hết quà
tặng.
4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
5. Hình thức khuyến mại:
-

-

Tặng tiền mặt cho 2000 khách hàng đầu tiên sử dụng Gói tài khoản và đăng ký thanh
toán hóa đơn tiêu dùng tự động qua Ngân hàng điện tử trong thời gian diễn ra chương
trình.
Sổ tiết kiệm trực tuyến Ong Vàng kỳ hạn 03 tháng trị giá 5,000,000 VND cho 5
Khách hàng may mắn đăng ký sử dụng Gói tài khoản và dịch vụ thanh toán hóa đơn
tiêu dùng tự động qua Ngân hàng điện tử có số thứ tự 199, 399, 599, 799, 999.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:
Khách hàng cá nhân sử dụng Gói tài khoản và đăng ký thanh toán hóa đơn tiêu dùng tự động
qua Ngân hàng điện tử.
7. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Số lượng

Hạng mục

Thành tiền
(VNĐ)

Tặng tiền vào tài khoản thanh toán
1

(30.000 VNĐ/khách hàng)
Sổ tiết kiệm trực tuyến Ong vàng kỳ
hạn 03 tháng trị giá 5.000.000
VNĐ/sổ

2

Tổng cộng

2000

60.000.000

5

25.000.000

2005

85.000.000

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 85.000.000 (Bằng chữ: tám mươi
lăm triệu đồng. /.)
8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại
8.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại
-

1

Đối tượng & điều kiện
tham gia

Ưu đãi áp dụng

Khách hàng mở mới gói tài  Miễn phí duy trì tài khoản trong 03 tháng khi mở mới hoặc
khoản hoặc các khách hàng
chuyển sang sử dụng gói tài khoản. Mức ưu đãi được áp dụng
hiện tại chưa sử dụng đầy
kể từ ngày kích hoạt gói tài khoản.
đủ gói tài khoản.
Khách hàng mở mới gói tài
 Miễn phí duy trì tài khoản trong 03 tháng khi mở mới hoặc
khoản hoặc các khách hàng
chuyển sang sử dụng gói tài khoản. Mức ưu đãi được áp dụng
hiện tại chưa sử dụng đầy
kể từ ngày kích hoạt gói tài khoản.
đủ gói tài khoản, đồng thời
 Tặng 30.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán cho 2,000 khách
đăng ký dịch vụ thanh toán
hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện.
hóa đơn tự động qua Ngân
hàng điện tử (tiền điện hoặc  Tặng sổ tiết kiệm trực tuyến Ong vàng kỳ hạn 03 tháng trị giá
5.000.000 VNĐ/sổ cho 05 khách hàng thỏa mãn điều kiện, có
tiền viễn thông như
số thứ tự đăng ký dịch vụ là 199, 399, 599, 799, 999
Internet, điện thoại...)
Lưu ý: Khách hàng thỏa mãn điệu kiện tham gia chương trình khuyến mại được tính từ thời diểm triển
khai tính năng thanh toán tự động hóa đơn tiền điện trên kênh ngân hàng điện tử (16/05/2018).

Maritime Bank có trách nhiệm:
Maritime Bank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình
khuyến mại ít nhất trên một phương tiện thông tin đại chúng và tại Hội sở, các chi nhánh,
phòng giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc.
8.2. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận hàng khuyến mại:
Ngay sau khi xác định được khách hàng đạt điều kiện nhận ưu đãi, Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam sẽ liên hệ với khách hàng để áp dụng ưu đãi theo điều kiện của chương trình
khuyến mại.
9. Các quy định khác:
- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo
quy định của pháp luật hiện hành. Nếu được sự chấp thuận của khách hàng trúng thưởng,
Maritime Bank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy
định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà khách hàng đã trúng và thay mặt khách hàng
nộp theo quy định.
- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách
quan.
- Maritime Bank có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng giải cho mục
đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này,
Maritime 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 hiện hành.
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- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Maritime Bank phải có trách
nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo
quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại.
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