THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1. Tên chương trình: Chương trình chăm sóc sinh nhật khách hàng Ưu tiên M-First trong năm 2020.
2. Đối tượng tri ân: Khách hàng đủ điều kiện trở thành hội viên Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên dựa trên
lịch sử giao dịch của khách hàng với MSB theo các tiêu chí và ngưỡng xét hạng quy định bởi MSB
trong từng thời kỳ.
3. Hình thức khuyến mại:
a. Tại Hà Nội và TP HCM: Có 03 hình thức cho khách hàng lựa chọn:
 Tặng tiền cho chủ thẻ tín dụng MSB
 E-voucher VinID
 Hộp trà An Khang
b. Tại các tỉnh ngoài HN & HCM: quà tặng hiện vật.
4. Chi tiết quà tặng:
a. Đối với khách hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
 Đối với khách hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng có thể lựa chọn 01 trong 03
phương án quà tặng tương ứng với phân hạng hội viên Khách hàng Ưu tiên.
 Hạng Diamond và Leader1&2:
- Tặng tiền khi sử dụng thẻ tín dụng MSB trị giá 500.000VND
- Tặng thẻ e-voucher VinID trị giá 500.000VND
- Hộp trà An Khang trị giá 500.000VND
 Hạng Platinum, Special và Learder3:
- Tặng tiền khi sử dụng thẻ tín dụng MSB trị giá 300.000VND
- Tặng thẻ e-voucher VinID trị giá 300.000VND
 Hạng Gold:
- Tặng tiền khi sử dụng thẻ tín dụng MSB trị giá 200.000VND
- Tặng thẻ e-voucher VinID trị giá 200.000VND
(*) Hạng Gold đáp ứng điều kiện là Số dư trung bình tiền gửi (FD) 3 tháng gần nhất từ 02
tỷ trở lên và Product Holding từ 3 trở lên; hoặc Số dư trung bình tài khoản thanh toán
CASA 3 tháng gần nhất từ 60 triệu trở lên và Product Holding từ 3 trở lên.
b. Đối với khách hàng tại tỉnh thành phố ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh
Đối với khách hàng tại tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh: Hàng khuyến mãi bằng
hiện vật trị giá 500.000/ 300.000/ 200.000/ sản phẩm (chưa gồm VAT) tương ứng với phân
hạng hội viên Khách hàng Ưu tiên.
5. Quy trình, cách thức, thủ tục nhận quà tặng:
-

Ngay sau khi xác định được khách hàng đạt điều kiện nhận quà tặng, MSB sẽ liên hệ với khách
hàng để tặng quà theo điều kiện của chương trình.
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-

Thời hạn cuối cùng MSB có trách nhiệm trao quà tặng cho khách hàng là ngày kết thúc chương
trình.

-

Khách hàng được trao quà tại Chi nhánh của MSB đang quản lý chăm sóc Khách hàng.

6. Trách nhiệm thông báo:
MSB sẽ thông báo đầy đủ chi tiết chương trình khuyến mại tới các chi nhánh có áp dụng chương
trình, đồng thời thông báo với các khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của chương trình.

Call Center: Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, quý
khách hàng vui lòng liên hệ: Các địa điểm giao dịch của MSB trên toàn quốc hoặc liên hệ Call center
24/7: 1800599999 (miễn phí) hoặc 02439445566.
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