THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“Giao dịch đầu tiên – Nhận liền Voucher”
1. Tên chương trình: “Giao dịch đầu tiên – Nhận liền Voucher”
2. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
3. Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking.
4. Phạm vi khuyến mại: Giao dịch nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng
QRPay trên ứng dụng Mobile Banking, Internet Banking.
5. Hình thức khuyến mại: Tặng phiếu quà tặng điện tử (E-Voucher).
6. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện của chương trình.
7. Nội dung chi tiết của chương trình:
-

Khách hàng cá nhân đã đăng ký dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking mà chưa phát
sinh giao dịch trên Internet Banking/Mobile Banking hoặc khách hàng đăng ký mới và có
phát sinh giao dịch đầu tiên trên Internet Banking/Mobile Banking trong thời gian triển khai
chương trình sẽ nhận được 01 E-Voucher Got it. Áp dụng đối với:
Loại giao dịch
Nạp tiền điện thoại

Giá trị giao dịch
≥ 200.000 đồng/giao dịch

Thanh toán hóa đơn hoặc QRPay ≥ 1.000.000 đồng/giao dịch

Giá trị Voucher
20.000 đồng
50.000 đồng

-

Giao dịch phát sinh phải là giao dịch thành công: đã trích nợ tài khoản khách hàng và ghi có
tài khoản trung gian thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa
đơn, bên bán trong giao dịch thanh toán QRPay.

-

Chỉ áp dụng đối với giao dịch thực hiện bằng tài khoản thanh toán, không áp dụng đối với
giao dịch thanh toán bằng thẻ.

8. Quy định về E-Voucher:
-

Ngay sau khi khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận được email và
tin nhắn kèm đường link nhận E-Voucher.

-

Mỗi E-Voucher nhận được qua tin nhắn hướng dẫn từ tổng đài của Eximbank, khách hàng
được tự do lựa chọn quà tặng trên ứng dụng, với hơn 60 thương hiệu nổi tiếng trên toàn
quốc.

-

Mỗi khách hàng chỉ nhận được quà tặng 01 E-Voucher trong suốt thời gian diễn ra chương
trình. Quà tặng E-Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

-

Giá trị giao dịch để nhận quà tặng: tính trên từng giao dịch, không cộng dồn số tiền giao
dịch của mỗi loại giao dịch để nhận quà tặng.

