THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“GIAO DỊCH NGAY, NHANH TAY TRÚNG LỚN CÙNG WESTERN UNION”
1. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch chuyển tiền và nhận tiền qua kênh chuyển tiền
Western Union tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (gọi tắt là MSB).
2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 15/10/2019.
3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.
4. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay và Quay số xác định trúng thưởng.
5. Đối tượng hưởng khuyến mại: Các Khách hàng cá nhân Việt Nam và cá nhân người nước
ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực
hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam, ngoại trừ nhân viên làm việc cho Western Union và MSB,
đồng thời thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Chuyển tiền kiều hối qua dịch vụ Western Union tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống MSB.
+ Nhận tiền kiều hối qua dịch vụ Western Union tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống MB và
số tiền nhận từ 1.000USD trở lên (hoặc tương đương 23.000.000 VNĐ trở lên).
6. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu

Nội dung

giải thưởng

giải thưởng

Trị giá
giải thưởng

Số giải

(VNĐ

Thành tiền
(VNĐ)

Cơ cấu giải thưởng tặng ngay tại quầy
(áp dụng cho toàn bộ khách hàng đạt quy định tham dự chương trình tại các tỉnh thành phố
do MSB quy định)
Quà

may

mắn

Áo mưa MSB trị giá 50.000

500

50.000

25.000.000

Cơ cấu giải thưởng quay số xác định trúng thưởng
(áp dụng cho toàn bộ khách hàng đạt quy định tham dự chương trình)
Giải Nhất

Thẻ mua hàng VinID

02

10.000.000

20.000.000

Giải Nhất

Thẻ quà tặng VinID Gift Card

20

1.000.000

20.000.000

Tổng
-

65.000.000

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 65.000.000 đồng (bằng chữ : Sáu mươi

lăm triệu đồng chẵn/.)
7. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
9.1 Với chương trình quà tặng ngay tại quầy
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- Tất cả các giao dịch chuyển tiền và giao dịch nhận tiền Western Union từ 1.000USD trở lên
(hoặc tương đương 23.000.000 trở lên) tại MSB.
- Áp dụng tại các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của MSB tại các tỉnh thành phố: Hải Phòng, Quảng
Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Cần Thơ, An Giang,
Tiền Giang, Cà Mau, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu.
9.2 Với chương trình quay số trúng thưởng
9.2.1 Cách thức tham dự chương trình khuyến mại
- Tất cả các giao dịch chuyển tiền (không quy định giá trị tối thiểu) và giao dịch nhận tiền
Western Union từ 1.000USD trở lên (hoặc tương đương 23.000.000 trở lên) tại MSB trong
khoảng thời gian diễn ra chương trình sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng.
- Mã số dự thưởng căn cứ vào mã số nhận tiền (MTCN) của khách hàng và số giấy tờ tùy thân của
khách hàng. Ví dụ mã số chuyển tiền của khách hàng là 1111111111; giấy tờ tùy thân của khách
hàng là AB222222, mã số dự thưởng của khách hàng sẽ là 1111111111 AB222222.
- Tất cả mã số nhận tiền của khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình đều được tham gia
quay số trúng thưởng.
- Cán bộ nhân viên của MSB chịu trách nhiệm thông báo cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện
tham dự chương trình khuyến mại này về thể lệ và thời gian triển khai chương trình ngay khi
khách hàng thực hiện giao dịch tại quầy giao dịch MSB.
9.2.2 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- Mã số nhận tiền (MTCN) trên giấy báo chuyển tiền/ nhận tiền của Khách hàng là mã số để quay
số trúng thưởng.
- Tổng số lượng mã số quay thưởng dự kiến là 1000 mã.
- Dữ liệu để quay số xác định trúng thưởng được chiết xuất từ hệ thống quản lý của MSB cho các
giao dịch đủ điều kiện tham gia chương trình.
9.2.3 Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng
- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức theo 02 đợt tại hội sở của MSB – 54A
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội theo hình thức quay số bằng phần mềm điện tử với cơ cấu
giải thưởng cụ thể như sau:
Đợt

1

Đối tượng áp dụng

Thời gian

Thời gian ghi nhận max tham dự

05/09/2019

Các giao dịch phát sinh từ 15/07/2019
01 giải Nhất (thẻ mua hàng
đến hết ngày 31/08/2019
VinID 10.000.000 VNĐ)

2

10 giải Nhì (thẻ mua hàng
VinID 1.000.000 VNĐ)

Các giao dịch phát sinh 01/09/2019 đến 01 giải Nhất (thẻ mua hàng
hết ngày 15/10/2019
VinID 10.000.000 VNĐ)
2

20/10/2019
10 giải Nhì (thẻ mua hàng
VinID 1.000.000 VNĐ)
- Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có mã số nhận tiền (MTCN) trên giấy bảo chuyển

tiền/ nhận tiền trùng với mã số trúng thưởng được xác định thông qua quay số xác định trúng thưởng.
-

Một khách hàng chỉ được trúng 01 giải trong một đợt quay số, nhưng có thể trúng nhiều

giải trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại với điều kiện trúng tại 02 đợt quay số
khác nhau. Trong trường hợp khách hàng được quay số trúng 2 giải tại một lần quay số, khách
hàng sẽ được chọn giải có giá trị cao hơn. Phần mềm sẽ quay số để tìm ra người trúng thưởng thay
thế.
- Kết quả trúng thưởng được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên.
9.3 Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

- Đối với quà tặng ngay tại quầy hàng ngày: Sau khi xác định được khách hàng đủ điều kiện
trúng thưởng, MSB sẽ trao thưởng tại chỗ cho khách hàng kèm theo các biên bản giao nhận (nếu
có);

- Đối với chương trình quay số may mắn, ngay sau khi xác định được khách hàng trúng
thưởng, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày quay số trúng thưởng, MSB sẽ liên hệ với khách
hàng qua điện thoại, gửi thư và email để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục nhận
thưởng.

- Khách hàng nhận giải thưởng tại MSB nơi thực hiện giao dịch.
- Khi nhận giải thưởng, khách hàng sẽ cùng ngân hàng ký biên bản giao nhận giải thưởng và
thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến sở hữu giải thưởng và đóng các thuế, phí, lệ phí theo
quy định pháp luật (nếu có).

- Khi nhận thưởng khách hàng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu theo
quy định của ngân hàng.

- Trường hợp khách hàng trúng thưởng không thể tới nhận thưởng, khách hàng có thể ủy
quyền cho người khác đến nhận thưởng. Người được ủy quyền khi nhận thưởng phải xuất trình giấy
chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền nhận thưởng hợp lệ.

3

- Thời hạn cuối cùng MSB có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày
công bố kết quả khách hàng trúng thưởng.
9.4 Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo số theo địa
chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.3771 8989
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