
 
 

 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“Thanh toán TỰ ĐỘNG – CỘNG LIỀN ưu đãi” 
1. Tên chương trình khuyến mại: “Thanh toán TỰ ĐỘNG – CỘNG LIỀN ưu đãi” 

2. Thời gian khuyến mại: từ 29/09/2016 đến 31/12/2016. 

3. Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ Thanh toán hóa đơn định kỳ. 

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: quà tặng tiền trị giá 50.000 đồng/khách. 

5. Phạm vi khuyến mại: tại quầy giao dịch của tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch 
Eximbank. 

6. Hình thức khuyến mại:  

Tặng 50.000 đồng cho khách hàng khi đăng ký thành công Dịch vụ thanh toán hóa đơn định 
kỳ bằng Combo tài khoản thanh toán. 

7. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện chương trình.  

8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mãi: 

8.1. Ưu đãi dành cho khách hàng:  

- Tặng 50.000 đồng vào tài khoản Combo tiền gửi thanh toán của khách hàng, khi khách 
hàng đến các điểm giao dịch của Eximbank để đăng ký Dịch vụ thanh toán hóa đơn định kỳ 
(thanh toán điện, nước, truyền hình cáp, cước điện thoại, cước Internet,..) 

- Dịch vụ thanh toán hóa đơn định kỳ là dịch vụ khách hàng chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất 
tại Eximbank về việc ủy nhiệm cho ngân hàng trích tài khoản thanh toán của khách hàng để 
thanh toán các hóa đơn dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, điện thoại cố định, điện thoại 
di động, Internet, vé máy bay, vé xe…; và theo đó, Eximbank tự động thanh toán các hóa đơn 
của khách hàng hàng định kỳ. 

- Combo tài khoản thanh toán là gói tài khoản thanh toán kết hợp với dịch vụ SMS Banking, 
Mobile Banking, Internet Banking, Vntopup, thẻ ATM. 

- Khách hàng được tặng 50.000 đồng khi đăng ký thanh toán hóa đơn định kỳ bằng tài khoản 
Combo tiền gửi thanh toán. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 50.000 đồng trong suốt chương 
trình. 

8.2. Quy định về nhận thưởng: 

- Khách hàng cam kết không đóng tài khoản combo tiền gửi thanh toán trước 12 tháng. Nếu 
khách hàng đóng tài khoản Combo tiền gửi thanh toán trước 12 tháng, hoàn lại 50.000 đồng cho 
Eximbank. 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

9. Quy định khác: 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia. 


