THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
GIỚI THIỆU BẠN – THƯỞNG VÔ HẠN
1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/01/2022.
2. Cơ cấu giải thưởng:
Đối
tượng

Điều kiện

Giới thiệu KH thành công: KH click
vào link giới thiệu và cài đặt
SmartBanking, đăng ký eKYC thành
Người công, phát sinh giao dịch tài chính trên
giới SmartBanking, có trạng thái Active tại
thiệu thời điểm xét thưởng
Tuần Vàng (15/11/2021 –
30/11/2021): nhân đôi giá trị tiền
khuyến mại
KH sau khi click vào link giới thiệu và
cài đặt SmartBanking, đăng ký eKYC
thành công, phát sinh giao dịch tài
chính trên SmartBanking, có trạng thái
Active tại thời điểm xét thưởng
Người
Tuần Vàng (15/11/2021 –
được
30/11/2021): nhân đôi giá trị tiền mặt
giới
khuyến mại
thiệu
Tặng mã giảm giá có tổng trị giá
200.000 VNĐ cho người được giới
thiệu
Hoàn 50% giá trị thẻ nạp đầu tiên trên
SmartBanking
Tổng cộng

Đơn giá
khuyến mại
(đồng/KH)

Số lượng
KH

Ngân sách
(đồng)

50.000

18.360

918.000.000

100.000

33.558

3.355.800.000

50.000

18.360

918.000.000

100.000

33.558

3.355.800.000

200.000

1.038

207.600.000

50.000

20.767

1.038.350.000
9.793.550.000

Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng.
Lưu ý:
- Đối với khách hàng được giới thiệu: được chi khuyến mại theo chương trình khách
hàng giới thiệu khách hàng, không chi đồng thời với chương trình khuyến mại dành
cho khách hàng đăng ký mới BIDV SmartBanking triển khai trong cùng thời kỳ.
- BIDV sẽ khấu trừ thuế TNCN (nếu có) theo quy định trước khi chi trả cho khách hàng.

3. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
3.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương
trình khuyến mại:
- Điều kiện áp dụng: TẤT CẢ KHÁCH HÀNG đang sử dụng dịch vụ Ngân hàng số thế hệ
mới BIDV SmartBanking sẽ được tham gia giới thiệu bạn bè trở thành khách hàng mới
của BIDV bằng cách gửi đường dẫn giới thiệu (mỗi Khách hàng có một đường dẫn giới
thiệu duy nhất, được tạo ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking tại chức năng "Giới
thiệu bạn - Thưởng vô hạn") đến bạn bè, người thân của khách hàng.

-

+ Người giới thiệu: Là những khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ BIDV
SmarBanking, gửi link giới thiệu đến bạn bè, người thân tải app BIDV SmartBanking,
đăng ký BIDV SmartBanking thành công trong thời gian diễn ra chương trình
+ Người được giới thiệu: Là khách hàng cá nhân đăng ký dịch vụ BIDV SmartBanking
thành công bằng eKYC, có phát sinh giao dịch tài chính và có trạng thái BIDV
SmartBanking là Active, thực hiện thông qua đường link giới thiệu trong thời gian diễn ra
chương trình hoặc
+ LƯỢT GIỚI THIỆU THÀNH CÔNG được ghi nhận khi người được giới thiệu đăng ký
và kích hoạt BIDV SmartBanking thông qua đường dẫn của người giới thiệu cung cấp,
người được giới thiệu có phát sinh giao dịch tài chính trên SmartBanking.
KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THƯỞNG TỐI ĐA mà người giới thiệu có thể nhận.
Chi tiết combo quà tặng trị giá 200.000 đồng và hình thức hoàn tiền thẻ nạp điện thoại
trên SmartBanking như sau:
TT

Hạng mục
quà tặng

1

Mã giảm giá
50,000 VNĐ
khi thanh toán
QR Pay

2

Mã giảm giá
50,000 VNĐ
khi mua sắm
qua tính năng
VnShop

3

Tặng 50% giá
trị thẻ nạp đầu
tiên của khách
hàng trên
SmartBanking
tối đa 50,0000
VNĐ/Khách
hàng

Mô tả chi tiết về mã khuyến mại
+ Mã giảm giá áp dụng cho khách hàng sử dụng tính năng
QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking để thanh toán
tại tất cả các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR
+ Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào giá trị giao
dịch thanh toán của khách hàng khi thực hiện thanh toán
thành công.
+ Mã ưu đãi áp dụng với giá trị đơn hàng tối thiểu từ
100,000 VNĐ
+ Thời gian sử dụng là 30 ngày kể từ ngày khách hàng
nhận được mã.
+ Mã giảm giá áp dụng cho khách hàng mua sắm trực
tuyến trên tính năng VnShop của ứng dụng BIDV
SmartBanking
+ Giá trị ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
+ Mã ưu đãi áp dụng với giá trị đơn hàng tối thiểu từ
100,000 VNĐ
+ Thời gian sử dụng là 30 ngày kể từ ngày khách hàng
nhận được mã.
+ Áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện của chương trình
và phát sinh giao dịch nạp tiền điện thoại lần đầu tiên trên
ứng dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận
được thông báo
+ Hình thức: BIDV thực hiện nạp tiền khuyến mại (tương
đương 50% giá trị thẻ nạp đầu tiên trên SmartBanking của
khách hàng) vào tài khoản số điện thoại đã đăng ký dịch
vụ SmartBanking của khách hàng.

Số lượng

02 lần áp
dụng/khách
hàng/chương
trình

02 lần áp
dụng/khách
hàng/chương
trình

01 lần áp
dụng/khách
hàng/chương
trình

3.2 Ngân sách thưởng
- Tổng ngân sách trả thưởng trong cả chương trình là 9.793.550.000 VNĐ. Trả thưởng được
thực hiện hàng tuần, do đó nếu tổng số tiền thưởng dự chi của tuần đó vượt quá phần ngân
sách còn lại của chương trình, việc trả thưởng sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
(1)Theo số tiền thưởng của người giới thiệu từ cao xuống thấp.
(2)Trường hợp số tiền thưởng bằng nhau: xét theo số lượng khách hàng đăng ký BIDV
SmartBanking có trạng thái Active trong tuần sớm hơn.

-

-

3.3 Cách thức trả thưởng
Tiền thưởng sẽ được chi trả vào tài khoản thanh toán của người giới thiệu tại BIDV hàng
tuần/tháng. Tại thời điểm chi trả, BIDV sẽ không thực hiện chi trả nếu xảy ra một trong
các trường hợp sau:
+ Tài khoản thanh toán của người giới thiệu không ở trong trạng thái hoạt động/active.
+ Dịch vụ BIDV SmartBanking của người giới thiệu không ở trong trạng thái hoạt động
(active).
+ Khách hàng không thỏa mãn điều kiện trở thành Người giới thiệu theo điều kiện chương
trình.
Tiền thưởng cho khách hàng đã bao gồm thuế TNCN, BIDV sẽ khấu trừ thuế TNCN (nếu
có) theo quy định trước khi chi trả cho khách hàng.
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng BIDV SmartBanking.

