CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
“ĐÓNG PHÍ NHANH - TRỌN NĂM THẢ PHANH LƯỚT WEB”
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Thời gian chương trình ưu đãi: Từ 19-01-2018 đến ngày 28-02-2018

2. Sản phẩm hợp lệ của chương trình ưu đãi:
Gói sản phẩm Meed được cung cấp bởi Maritime Bank ở Việt Nam. Trong tài liệu về Điều
Khoản và Điều Kiện này, cụm từ “Gói sản phẩm Meed” được hiểu là các tài khoản ngân hàng
cá nhân và dịch vụ được cung cấp bởi Maritime Bank theo các Nguyên tắc hoạt động mạng
lưới giữa Maritime Bank và Meed, bao gồm Tài Khoản Thanh Toán, Tài Khoản Tiết Kiệm
Bảo Đảm, Hạn Mức Ứng Vốn Bảo Đảm và thẻ ghi nợ quốc tế Maritime Bank - Meed
MasterCard.

3. Phạm vi áp dụng:

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho mọi chi nhánh, dịch vụ giao dịch và các kênh bán hàng
trực tiếp và điểm giao dịch được đăng ký bởi Maritime Bank trong thời gian thực hiện.
4. Khách hàng hợp lệ:
Là khách hàng cá nhân sử dụng gói sản phẩm Meed của Maritime Bank đồng thời sử dụng số
điện thoại thuê bao của Mobifone trả trước hoặc trả sau, đã đăng kí dịch vụ Mobile Internet và
đã thanh toán trước trọn gói 01 năm phí dịch vụ (trị giá 999.000 VNĐ, đã bao gồm VAT) cho
Gói sản phẩm Maritime Bank - Meed.
Maritime Bank sẽ trích tự động số tiền phí dịch vụ từ Tài Khoản Thanh Toán của khách hàng
hợp lệ đã đăng ký tham dự chương trình ưu đãi này tại các chi nhánh Maritime Bank theo đúng
cách thức nhận ưu đãi được quy định của chương trình.

5. Nội dung chương trình ưu đãi:
5.1. Ưu đãi:
Khách hàng sẽ nhận được gói cước dữ liệu mobile internet của Mobifone 3G/4G tốc độ cao
(3GB/tháng) trong 12 (mười hai) tháng khi đóng trước 01 (một) năm phí dịch vụ (trị giá
999.000 VNĐ đã bao gồm VAT) cho Gói sản phẩm Maritime Bank - Meed.
5.2. Cách thức nhận ưu đãi:
Bước 1: Khách hàng ra quầy giao dịch Maritime Bank (danh sách chi tiết tại đây), mang theo
CMTND/CCCD/Hộ chiếu đã đăng ký khi mở gói tài khoản Meed, điền đầy đủ thông vào vào
Giấy đề nghị đăng ký kiêm điều kiện, điều khoản của chương trình ưu đãi.
Bước 2: Sau khi khách hàng thực hiện đóng trước một năm phí dịch vụ gói sản phẩm Meed
thành công, khách hàng sẽ nhận được mã gói cước dữ liệu qua hình thức voucher điện tử (evoucher) được gửi đến email và số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản Meed trong vòng
01 ngày làm việc.
Bước 3: Khách hàng thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp quy định để kích hoạt gói cước dữ
liệu Mobifone. Nội dung cú pháp: DK_QT_MÃ PINCODE gửi 999 (Trong đó: “_” là dấu
cách và “MÃ PINCODE” là mã data được gửi qua địa chỉ email và/hoặc SMS của khách
hàng).
6. Các điều kiện khác:

6.1. 01 (một) năm phí dịch vụ tương đương với 12 (mười hai) tháng dương lịch sẽ được tính từ
tháng mà khách hàng đóng phí dịch vụ thành công.
6.2. Trong trường hợp khách hàng đang quá hạn một đến hai tháng phí dịch vụ, khách hàng vẫn
có thể thực hiện đóng phí dịch vụ trước cho 01 năm. Tuy nhiên trong trường hợp này, số tháng
đã đóng phí sẽ bị trừ đi số tháng nợ phí. Ví dụ khách hàng đã nợ phí 02 tháng, khi khách hàng
thực hiện đóng phí 01 năm, số phí đó được coi như để trả cho: 12 - 02=10 tháng phí dịch vụ
tiếp theo.
6.3. Khách hàng đang hưởng ưu đãi chương trình miễn phí 3 tháng dịch vụ khi mở, kích hoạt
gói tài khoản Meed từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017 sẽ không được miễn phí tháng còn lại
khi tham gia chương trình ưu đãi này. Ví dụ, khách hàng đang được miễn phí dịch vụ trong
tháng 12/2017 và tháng 1/2018, tháng 2/2018 thì khi khách hàng đóng phí trước cho 01 năm
vào thời điểm tháng 1/2018 khách hàng sẽ không được hưởng miễn phí dịch vụ của tháng
1/2018 và tháng 2/2018 nữa, đồng thời phí dịch vụ trả trước này sẽ được tính từ tháng 1/2018
đến tháng 12/2018.
6.4. “Tháng phí” được tính tròn tháng theo lịch. Nếu khách hàng đóng trước phí dịch vụ vào
bất kỳ thời điểm nào trong tháng sẽ được tính là đã đóng phí dịch vụ cho toàn bộ tháng đó.

6.5. Dung lượng dữ liệu của gói cước Mobifone chỉ được sử dụng ở Việt Nam và trong vòng
12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm khách hàng kích hoạt thành công gói dịch vụ mobile internet
của Mobifone.
6.6. Trong trường hợp gói tài khoản Meed của khách hàng bị đóng vì bất cứ lý do gì, gói dịch
vụ mobile internet của Mobifone vẫn có hiệu lực sử dụng.
6.7. Thuê bao được cộng dung lượng data vào ngày nào sẽ được cộng tương ứng dung lượng
data đó sau 30 ngày tiếp theo cho đến hết thời gian ưu đãi tương ứng của từng gói dữ liệu (trong
trường hợp gói cước 3G/chu kỳ x 12 chu kỳ này tương ứng là 12 chu kỳ liên tục từ ngày đăng
ký tham gia chương trình ưu đãi thành công; mỗi một chu kỳ là 30 ngày).
6.8. Khách hàng đang sử dụng gói dịch vụ mobile internet dài hạn của Mobifone sẽ không thể
sử dụng mã ưu đãi của chương trình này. Khách hàng đang sử dụng gói dịch vụ mobile internet
theo ngày hoặc theo tháng của Mobifone vẫn có thể sử dụng mã ưu đãi của chương trình này.
Khi khách hàng kích hoạt mã ưu đãi của gói dịch vụ mobile internet được gửi từ Meed,
Mobifone sẽ tự động huỷ gói dịch vụ mobile internet mà khách hàng đang sử dụng và thay thế
bằng gói dịch vụ của chương trình ưu đãi này.
6.9. Dung lượng dữ liệu mỗi tháng tương ứng với gói dịch vụ mobile internet của Mobifone mà
khách hàng đã đăng ký sẽ được phân phối theo từng đợt với chu kì 30 ngày/đợt, tính từ thời
điểm khách hàng kích hoạt thành công “mã ưu đãi” cho tới hết thời gian của gói dịch vụ mobile
internet khách hàng đã đăng ký.
6.10. Mỗi mã data sẽ chỉ được sử dụng một lần duy nhất cho khách hàng cá nhân nhận mã data
qua địa chỉ email và/hoặc SMS vào số di động đã đăng ký. Mã data không thể quy đổi thành
tiền mặt và không có giá trị tiền mặt.
6.11. Sau khi mã data được gửi đến địa chỉ email và SMS vào số di động đã đăng ký tài khoản
Meed, khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo mật mã data do Meed cung cấp và kích
hoạt theo các bước được hướng dẫn của chương trình ưu đãi.
6.12. Các mã data của chương trình ưu đãi được phân phối theo nguyên tắc khách hàng đóng
phí dịch vụ thành công sớm sẽ được nhận mã trước cho đến khi số lượng mã được phân phối
hết.
6.13. Các mã data phải được khách hàng kích hoạt trước ngày 31-12-2018.

7. Mất quyền lợi:
Sau khi khách hàng kích hoạt gói dịch vụ mobile internet của Mobifone theo chương trình ưu
đãi này, nếu khách hàng hủy gói dịch vụ mobile internet của Mobifone hoặc thay đổi gói dịch
vụ mobile internet khác của Mobifone thì gói dịch vụ mobile internet ưu đãi sẽ bị hủy và khách
hàng không thể đăng ký lại được.

8. Hỏi đáp về chương trình ưu đãi:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ theo 1800.599.999
(miễn phí)/(84.24)39445566 (chọn phím 07).

9. Maritime Bank và Meed có quyền liên lạc với khách hàng hợp lệ thông qua địa chỉ email /
số điện thoại cung cấp bởi khách hàng khi tham gia chương trình ưu đãi này để xác nhận thông
tin. Maritime Bank và Meed có quyền yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin liên quan nếu cần.
Chỉ có Maritime Bank và Meed được phép thông báo cho khách hàng về thông tin chương trình
khuyến mãi.

