
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Tặng tiền mặt đối với Khách hàng Nữ giao dịch tại quầy 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình ưu đãi khách hàng nữ nhân dịp 

08/03/2020. 

2. Phạm vi khuyến mại: Tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch Ngân 

hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: tặng quà cho khách hàng nữ đến giao dịch tại BIDV. 

4. Thời gian khuyến mại: ngày 04, 05 & 06/03/2020. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm CKH mới tại quầy (khách 

hàng gửi mới – bao gồm cả khách hàng tất toán và gửi lại, không tính các khoản 

tiết kiệm tự động quay vòng), gửi tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng trở lên 

(chỉ áp dụng với VND, không áp dụng cho ngoại tệ). 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt. 

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân nữ giao dịch tại quầy. 

Lưu ý: 

- Cá nhân Việt Nam, kể cả cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp 

pháp tại Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

- Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo 

việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật được thực hiện thông qua 

người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Loại quà 

tặng 

Giá trị 

(VND) 

Số lượng 

(Giải) 

Thành tiền 

(VND) 

Tiền mặt 100.000 3.000 300.000.000 

Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn./. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 300.000.000 VND (Bằng 

chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn./.). 

10.  Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:  

Nội dung chi tiết chương trình theo quy định tại các mục từ 1 đến 9.  

- BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số 

lượng quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng. 

- BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ khách hàng nào mà BIDV cho 

là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất 

kỳ điều khoản nào trong Thể lệ này. Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình 

khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên 

hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 của BIDV, hotline 1900 9247. 


