NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

THỂ LỆ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt
Nam (VNPAY) cùng thống nhất hợp tác triển khai các chương trình khuyến mãi (CTKM) cho
Khách hàng của DongA Bank sử dụng dịch vụ Nạp tiền điện thoại di động (VnTopup) qua
VNPAY trong năm 2020, cụ thể như sau:
1. Tên CTKM: “Nạp tiền liền tay – Nhận ngay ưu đãi”
2. Thời gian dự kiến triển khai: 14/09/2020 – 25/10/2020
3. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân giao dịch nạp tiền điện thoại di động
(VnTopup) trên kênh DongA ebanking qua VNPAY.
4. Hình thức khuyến mãi: Tặng tiền thưởng vào tài khoản KH cuối chương trình.
5. Cơ cấu giải thưởng và chi phí triển khai:
Cơ cấu
giải
thưởng

Nội dung giải thưởng

Hình thức
trao
thưởng

Giá trị
giải
thưởng
(VND)

Số
lượng
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thưởng/
Đợt

Tổng số
Số
lượng Thành tiền
đợt
giải
(VND)
thưởng

Tặng 50.000 đồng cho 50
Khách hàng đầu tiên thực
Tiền
hiện nạp tiền điện thoại
chuyển
Giải thành công lần đầu trên
vào tài
Chào kênh DongA ebanking qua
khoản cuối
mừng VNPAY vào mỗi ngày từ
chương
thứ Hai đến thứ Sáu (tối
trình
thiểu 100.000 đồng/giao
dịch).

50.000

50

30

1.500

75.000.000

Tặng 500.000 đồng cho 05
Khách hàng có tổng
Tiền
doanh số giao dịch nạp tiền chuyển
Giải điện thoại trên kênh vào tài
ebanking
qua khoản cuối
Tuần DongA
VNPAY cao nhất mỗi tuần chương
(tổng doanh số giao dịch
trình
tối thiểu 2.000.000 đồng).

500.000

5

6

30

15.000.000

1

Tặng 3.000.000 đồng cho
03 Khách hàng có tổng
doanh số giao dịch nạp tiền
Tiền
điện thoại trên kênh chuyển
Giải
DongA
ebanking
qua vào tài
3.000.000
Doanh
VNPAY cao nhất trong khoản cuối
số
suốt thời gian diễn ra chương
chương trình. (tổng doanh
trình
số giao dịch tối thiểu
8.000.000 đồng).

3

1

Tổng cộng

3

9.000.000

1.533

99.000.000

6. Điều kiện chương trình:
- Chương trình khuyến mãi áp dụng với các Khách hàng cá nhân.
- Khách hàng phải duy trì và sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đến khi kết thúc chương
trình khuyến mãi. Trường hợp Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử
trước khi kết thúc chương trình và xét thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho Khách hàng kế
tiếp đủ điều kiện nhận thưởng.
- Chương trình chỉ áp dụng đối với các giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chương
trình. Không áp dụng với các giao dịch lỗi hệ thống, giao dịch hoàn trả.
- Đối với từng hạng mục giải, Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần.
- Giải thưởng bằng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Khách hàng trong vòng 30 ngày
kể từ ngày kết thúc chương trình.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của DongA Bank là quyết định cuối cùng.
- Đối với giải Chào mừng:


Áp dụng cho các giao dịch nạp tiền điện thoại lần đầu tiên trong ngày trên kênh DongA
ebanking.



Mỗi Khách hàng cá nhân nhận tối đa 01 lần hoàn tiền trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.



Nếu số lượng Khách hàng được hoàn tiền mỗi ngày không đủ 50 Khách hàng thì sẽ cộng
lũy kế vào các ngày tiếp theo.



Áp dụng từ 00:00:00 thứ Hai đến 23:59:59 thứ Sáu trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.



Nạp tiền điện thoại tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch.

- Đối với giải Tuần:


Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân có tổng doanh số giao dịch nạp tiền điện thoại cao
nhất mỗi tuần.



Mỗi tuần bắt đầu từ 00:00:00 thứ Hai đến 23:59:59 Chủ nhật.
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Trường hợp Khách hàng có tổng doanh số giao dịch nạp tiền điện thoại bằng nhau,
chương trình sẽ tặng thưởng cho Khách hàng có thời gian giao dịch thành công sớm hơn.



Mỗi Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.



Tổng doanh số giao dịch tối thiểu 2.000.000 đồng.

- Đối với giải Doanh số:


Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân có tổng doanh số giao dịch nạp tiền điện thoại cao
nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.



Trường hợp Khách hàng có tổng doanh số giao dịch nạp tiền điện thoại bằng nhau,
chương trình sẽ tặng thưởng cho Khách hàng có thời gian giao dịch thành công sớm hơn.



Tổng doanh số giao dịch tối thiểu 8.000.000 đồng.
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