THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Nạp tiền nhanh tay, trúng ngay IPHONE 6S+
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn hệ thống DongA Bank.
3. Hình thức khuyến mại: Tặng điện thoại iphone 6s plus, tặng tiền vào tài khoản.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 28/12/2015
5. 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.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại:
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).
7. Cơ cấu giải thưởng
7.1. Giải nhận ngay:
Giải

Nội dung giải thưởng

Trị giá (VND)

Số lượng
giải

Thành tiền
(VND)

Giải
nhận ngay

400 khách hàng đầu tiên đăng ký mới
DongA eBanking (có đăng ký chuyển
khoản/ thanh toán trên các kênh của
DongA eBanking) và nạp tiền điện thoại
mệnh giá từ 100,000 VND

100,000

400

40,000,000

400

40,000,000

Tổng cộng
7.2. Giải tuần:
Giải

Nội dung giải thưởng

Trị giá (VND)

Số lượng
giải

Thành tiền
(VND)

Giải tuần

Dành cho khách hàng có doanh số nạp
cước di động nhiều nhất tuần

1,000,000

4

4,000,000

4

4,000,000

Tổng cộng
7.3. Giải cuối kỳ:
Giải
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giả ba
Tổng cộng

Nội dung giải thưởng
Iphone 6s plus
Tiền mặt 10.000.000 VND
Tiền mặt 5.000.000 VND
Tiền mặt 3.000.000 VND

Số lượng
giải
01
01
02
03
07

Giải thưởng của chương trình không bao gồm phí và các loại thuế khác có liên quan.
Giải thưởng sẽ được trao cho chủ tài khỏan Thẻ Đa năng của DongA Bank đã phát sinh giao dịch
dự thưởng.
8. Quy định chi tiết của chương trình khuyến mại
8.1. Quy định giải thưởng đối với khách hàng đăng ký mới DongA eBanking có phát sinh giao dịch
nạp tiền điện thoại di động

a. Điều kiện khách hàng được nhận giải nhận ngay
Là khách hàng cá nhân lần đầu tiên đăng ký DongA eBanking và có đăng ký hạn mức chuyển
khoản/ thanh toán trên 1 trong 4 phương thức giao dịch của DongA eBanking trong thời gian
diễn ra chương trình.
Có thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại di động VnTpoup trong thời gian diễn ra chương
trình với các mệnh giá từ 100,000 VND trở lên.
b. Phương thức xác định khách hàng nhận giải
Giá trị tiền tặng sẽ được DongA Bank chuyển khoản vào tài khoản đã phát sinh giao dịch dự
thưởng trong ngày làm việc tiếp theo của ngày phát sinh giao dịch.
Danh sách KH nhận giải được DongA Bank thông báo chính thức tại website DongA Bank
(www.dongabank.com.vn).
8.2. Quy định giải thưởng đối với giải thưởng – Nạp tiền điện thoại VnTopup nhiều nhất mỗi tuần
a. Điều kiện nhận giải
Khách hàng cá nhân nạp tiền điện thoại VnTopup nhiều nhất tuần trong thời gian diễn ra
chương trình.
Trong trường hợp có nhiều khách hàng có doanh số nạp tiền di động VnTopup nhiều nhất
trong tuần ngang bằng nhau, khách hàng đạt giải là khách hàng có thời gian đạt được doanh
số nạp tiền di động VnTopup thành công sớm nhất.
Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 giải tuần trong thời gian triển khai chương trình.
b. Phương thức nhận giải
Giá trị tiền tặng sẽ được DongA Bank chuyển khoản vào tài khoản đã phát sinh giao dịch dự
thưởng trong vòng 1 tuần kể từ ngày công bố danh sách trúng giải.
Ngày công bố giải chậm nhất là 1 tuần sau tuần phát sinh giao dịch.
8.3. Quy định đối với KH nhận giải cuối kỳ
a. Điều kiện tham gia quay số
Trong thời gian khuyến mại, chủ thẻ sử dụng Thẻ Đa năng của DongA Bank có đăng ký DongA
eBanking giao dịch nạp tiền VnTopup thành công trên trang DongA eBanking trong thời gian
diễn ra chương trình khuyến mại đều có cơ hội tham gia chương trình.
Tương ứng với mỗi giao dịch khách hàng được cấp 1 mã số dự thưởng, mã dự thưởng chính là
mã số REF giao dịch. Giao dịch càng nhiều, trúng thưởng càng cao.
b. Phương thức tổ chức quay số và xác định khách hàng trúng thưởng
Phần mềm tổ chức quay số là phần mềm quay số tự động của DongA Bank.
Khách hàng trúng thưởng được xác định thông qua chương trình quay số theo phương thức
DongA Bank tổ chức.
DongA Bank sẽ tổ chức Quay số trúng thưởng công khai dưới sự chứng kiến của đại diện
DongA Bank, đại diện Cục xúc tiến/ Sở Công thương, đại diện khách hàng tham gia chương trình.
Thời gian tổ chức quay số: Giải cuối kỳ được tổ chức vào ngày 15/01/2016 cho các mã dự
thưởng được cấp từ ngày 01/12/2015 – 28/12/2015.
Địa điểm tổ chức quay số: được thực hiện tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Đông Á - Địa chỉ:
số 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.
Khách hàng trúng thưởng ngay vẫn được tham gia giải tuần và quay số trúng thưởng cuối kỳ.
c. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng
Khách hàng trúng thưởng nhận thưởng trực tiếp tại trụ sở của DongA Bank gần nơi khách
hàng cư trú nhất, tùy theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Đông Á sẽ trao thưởng ngay cho khách hàng trúng thưởng trong vòng 30
ngày và không vượt quá ngày 15/02/2016.
Khi nhận giải thưởng, khách hàng vui lòng xuất trình CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ủy quyền (nếu có).
Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ theo số điện
thoại: 1900 545464 để được giải đáp.

9. 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, tỷ lệ trúng thưởng và danh sách khách hàng trúng thưởng trên
ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của DongA Bank trên
toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Á và trên website: www.dongabank.com.vn
10. Các quy định khác
DongA Bank có quyền thay đổi, hủy bỏ 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 cứ 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 thỏa 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.
Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng hoặc nhận thưởng Ngân hàng TMCP Đông
Á phải sẽ trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Các quy định khác chưa có trong thể lệ này thì thực hiện theo các quy định về việc phát hành giấy tờ
có giá của Ngân hàng Đông Á, của Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của pháp luật.

Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chương trình
1900545464

www.dongabank.com.vn

1900545464@dongabank.com.vn

Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

