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TP HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2016

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI
Nội dung chƣơng trình ƣu đãi
1. Tên gọi chƣơng trình: “Nạp tiền mobile – Nhận ngay tiền thƣởng”
2. Thời gian thực hiện: 15/09/2016 đến hết ngày 14/10/2016
3. Đối tƣợng khách hàng:
Khách hàng cá nhân thực hiện nạp tiền điện thoại di động VnTopup thông qua các
kênh: Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, SMS Banking (soạn tin nhắn và
gửi đến số 1900545464 hoặc 8149)
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động - VnTopup qua
kênh DongA eBanking thành công. Không áp dụng đối với các giao dịch phát sinh do
sự cố hệ thống, giao dịch được hoàn trả.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản khách hàng khi khách hàng tham gia
nạp tiền điện thoại th a điều kiện.
6. Cơ cấu, chi phí triển khai
a. Chi phí giải thƣởng
Giải
thƣởng
Giải mở
mới
Giải
tháng

Giải
ngày

Chi tiết giải thƣởng
456 KH mở mới EBANKING đầu tiên và nạp
tối thiểu 100,000 được tặng 50,000 vào tài
khoản
1 giải nhất - KH doanh số cao nhất

Số lƣợng
giải

Giá trị
giải
(VND)

Thành tiền
(VND)

456

50.000

22.800.000

1

5.000.000

5.000.000

2 giải nhì - KH doanh số cao kế tiếp

2

2.000.000

4.000.000

3 giải ba - KH có doanh số cao kế tiếp
1 KH giao dịch sớm nhất bắt đầu từ 12h00
trưa hàng ngày (nạp tối thiểu 100,000 trở lên)áp dụng cho th 3,7 hàng tuần

3

1.000.000

3.000.000

8

500.000

4.000.000

1500

50.000

75.000.000

30

200.000

6.000.000

50 KH giao dịch sớm nhất từ 10h00 hàng ngày
(nạp tối thiểu 100,000 trở lên)
1 giải KH có doanh số cao nhất hàng ngày
Tổng chi phí

119.800.000



Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ
ngày kết thúc chương trình.



Điều kiện nhân giải: Đối với giải mở mới: 456 giải cho 456 Khách hàng đầu tiên
mở mới Ebanking và phát sinh giao dịch VnTopup tối thiểu 100,000 VND trong
thời gian diễn ra chương trình. Từ 00:00:00 ngày 15/09/2016 đến 23:59:59 ngày
14/10/2016.
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Đối với giải KH giao dịch sớm nhất ngày: 50 giải/ ngày cho 50 KH phát sinh giao
dịch VnTopup (tối thiểu 100,000 VND/ lần) đầu tiên từ 10:00:00 mỗi ngày trong
thời gian diễn ra chương trình.



Đối với giải doanh số cao nhất ngày: 1 giải/ ngày cho KH có tổng doanh số giao
dịch cao nhất ngày. Trong trường hợp có nhiều hơn một khách hàng th a điều kiện
nhận giải, xét thời gian khách hàng giao dịch thành công sớm hơn trao thưởng.



Đối với giải nhất tháng: 1 giải/ tháng cho KH có tổng doanh số giao dịch cao nhất tháng.
Trường hợp có nhiều hơn một KH th a điều kiện nhận giải xét thời gian khách hàng giao
dịch thành công sớm hơn trao thưởng.

Lưu ý:


Chương trình áp dụng với các giao dịch thành công được ghi nhận trong thời gian
diễn ra chương trình.



Khách hàng chỉ được nhận tối đa 5 giải giao dịch sớm nhất ngày và 3 giải doanh số cao
nhất ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp khách hàng đủ điều kiện
đã nhận giải các kỳ trước đó, giải thưởng được trao cho khách hàng thỏa điều kiện tiếp
theo.

7. Trách nhiệm thông báo
Ngân hàng TMCP Đông Á có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ
chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng và danh sách khách hàng trúng
thưởng trên website: www.dongabank.com.vn
8. Các quy định khác
DongA Bank có quyền thay đổi, hủy b hoặc bổ sung các Điều khoản và điện kiện này
cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết
thông tin chi tiết mới nhất vui lòng truy cập website www.dongabank.com.vn
Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí và các khoản thuế có liên quan (nếu có)
đến việc nhận giải thưởng của chương trình.
Ngân hàng TMCP Đông Á có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng
trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo của Ngân hàng khi có nhu cầu mà không
phải trả thêm bất c khoản chi phí nào hoặc phải có trước sự đồng ý của khách hàng
trúng thưởng.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân
hàng TMCP Đông Á có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách
th a đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy
định của pháp luật.
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