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THÔNG BÁO  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NHẬN TIỀN MONEYGRAM 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Căn cứ hợp đồng hợp tác giữa MoneyGram và Eximbank; 

Căn cứ thông báo triển khai chương trình khuyến mại từ MoneyGram, 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trân trọng thông báo đến Quý 
khách hàng chương trình khuyến mại của MoneyGram dành tặng khách hàng như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nạp tiền qua MoneyGram”. 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/04/2018 (hoặc đến khi hết 
thẻ nạp điện thoại, tùy trường hợp nào xảy ra trước). 

3. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ nhận tiền kiều hối MoneyGram. 

4. Phạm vi khuyến mại: Các điểm giao dịch, các đại lý phụ chi trả MoneyGram của 
Eximbank trên toàn quốc và các đối tác khác theo quy định của MoneyGram tại Việt 
Nam. 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền điện thoại di động cho khách hàng. 

6. Đối tượng được khuyến mại: Tất cả các công dân Việt Nam trên 18 tuổi, ngoại trừ 
những cá nhân bị cấm tham gia chương trình khuyến mãi theo quy định của điều lệ, 
luật pháp, quy định, pháp lệnh, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách, yêu cầu hoặc 
hạn chế khác của chính phủ hay các hình thức quyết định tương tự, hoặc những phán 
quyết, diễn giải hay thi hành liên quan đến các văn kiện nêu trên của Nhà nước Việt 
Nam hoặc các công cụ được phát hành theo đó. 

7. Tổng giá trị khuyến mại: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). 

Nội dung Số lượng Thành tiền (đồng) 

Tiền điện thoại trị giá 10.000 đồng 30.000 phần 300.000.000 

Tiền điện thoại trị giá 50.000 đồng 4.000 phần 200.000.000 

Tổng cộng 34.000 phần 500.000.000 

8. Nội dung chi tiết của chương trình:  

8.1 Điều kiện tham gia chương trình: 

- Số tiền nhận: Tối thiểu 100USD/giao dịch (Giao dịch Đủ điều kiện). 
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- Khách hàng gửi tin nhắn đăng ký tham gia khuyến mại theo cấu trúc: 
“MGIN<dấu cách>Số điện thoại di động” gửi đến <8041>. Số điện thoại di 
động cung cấp sẽ được MoneyGram sử dụng để: 

i. Theo dõi các Giao dịch Đủ điều kiện của khách hàng. 

ii. Thông báo cho khách hàng về trạng thái của Giao dịch Đủ điều kiện. 

iii. Nạp tiền điện thoại khuyến mại. 

- Khách hàng phải cung cấp số điện thoại đã đăng ký tham gia chương trình cho 
Eximbank vào mỗi lần nhận tiền. 

8.2 Hình thức khuyến mại: 

Trong thời gian khuyến mại, tất cả các công dân Việt Nam trên 18 tuổi, ngoại trừ 
những cá nhân bị cấm tham gia chương trình khuyến mãi theo quy định của điều 
lệ, luật pháp, quy định, pháp lệnh, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách, yêu 
cầu hoặc hạn chế khác của chính phủ hay các hình thức quyết định tương tự, hoặc 
những phán quyết, diễn giải hay thi hành liên quan đến các văn kiện nêu trên của 
Nhà nước Việt Nam hoặc các công cụ được phát hành theo đó nhận tiền tại các 
điểm giao dịch, các đại lý phụ chi trả MoneyGram của Eximbank và tất cả đối 
tác triển khai chương trình khuyến mại của MoneyGram tại Việt Nam thỏa các 
điều kiện trên sẽ được nhận khuyến mại như sau: 

i. Giao dịch nhận tiền thứ nhất sẽ được tặng tiền điện thoại di động với số 
tiền 10.000 đồng.  

ii. Giao dịch nhận tiền thứ hai sẽ được tặng tiền điện thoại di động với số tiền 
10.000 đồng. 

iii. Giao dịch nhận tiền thứ năm sẽ được tặng tiền điện thoại di động với số 
tiền 50.000 đồng. 

8.3 Thời gian nạp tiền điện thoại:  

- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS từ MoneyGram xác nhận Giao dịch 
Đủ điều kiện trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất Giao dịch 
Đủ điều kiện đó. 

- Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn xác nhận từ 
MoneyGram, tiền điện thoại sẽ được MoneyGram nạp vào số điện thoại khách 
hàng đã đăng ký. 

8.4 Quy định khác: 

- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho khách hàng có số điện thoại di động 
đăng ký tại Việt Nam. 

- Khách hàng chỉ cần gửi tin nhắn đăng ký một lần để tham gia chương trình và 
chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin số điện thoại di động cung cấp cho 
Eximbank là chính xác và phải đăng ký đúng cú pháp theo quy định chương 
trình. Eximbank và MoneyGram sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp 
nạp tiền không thành công do số điện thoại không chính xác hoặc số điện thoại 
không hoạt động tại thời điểm nạp tiền. 
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- Khách hàng sẽ không được tặng thêm tiền điện thoại sau khi hoàn tất Giao 
dịch Đủ điều kiện thứ năm. 

- Khách hàng không muốn tham gia chương trình này có thể chọn không đăng 
ký chương trình hoặc chọn không tham gia bằng cách gửi tin nhắn từ số điện 
thoại di động đã đăng ký tham gia chương trình theo cấu trúc “MGHUY<dấu 
cách>Số điện thoại di động” đến <8041>. 

- Tiền điện thoại khuyến mại không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền 
mặt. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế, nếu có. 

- Khách hàng chịu chi phí gửi tin nhắn tham gia/hủy tham gia chương trình là 
1.000đồng/tin nhắn. 

- MoneyGram và Eximbank có thể sử dụng thông tin khách hàng thu thập được 
tại thời điểm đăng ký chương trình này để thông báo cho khách hàng các mục 
đích tiếp thị liên quan đến chương trình này, cũng như các chương trình trong 
tương lai do MoneyGram hoặc Eximbank tổ chức. 

- MoneyGram và Eximbank và các cá nhân hoặc bên có liên quan đến chương 
trình sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hay thiệt hại (bao gồm 
nhưng không giới hạn các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hậu 
quả) phát sinh hoặc xảy ra liên quan đến việc tham gia chương trình hoặc liên 
quan đến việc sử dụng thẻ nạp điện thoại được cung cấp. 

- MoneyGram có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này hoặc hủy bỏ, 
thay đổi hoặc sửa đổi chương trình bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết hoặc trong 
trường hợp phát sinh sự cố ngoài khả năng kiểm soát mà không có khoản đền 
bù nào. 

- MoneyGram có quyền gia hạn thời gian khuyến mại mà không cần thông báo. 

- Trường hợp MoneyGram và Eximbank phải hoàn tiền cho bất kỳ giao dịch 
nào vì các lý do pháp lý, tuân thủ, quy chế hoặc liên quan đến gian lận, giao 
dịch đó không được coi là Giao dịch Đủ điều kiện. 

 

Eximbank trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình khuyến mại của 
MoneyGram để biết và xem xét tham gia chương trình. 

Trân trọng. 


