THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: Chạm tới ước mơ - Ưu đãi mua ngoại tệ và
Chuyển tiền quốc tế.
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn
quốc.
3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay và giảm điểm tỷ giá giao dịch mua
ngoại tệ
4. Thời gian khuyến mại: Từ 08/03/2019 đến hết 08/05/2019 hoặc đến khi hết
ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ ngoại tệ gồm Chuyển tiền quốc tế đi
qua kênh ngân hàng (Swift) và mua ngoại tệ.
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt hoặc ghi có tài khoản.
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
-Khách hàng cá nhân chuyển tiền quốc tế đi qua kênh ngân hàng (Swift) và mua
ngoại tệ.
8. Cơ cấu giải thưởng
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Nội dung giải thưởng
Quà tặng trị giá
75.000VND/ giao dịch
Quà tặng trị giá
50.000VND/ giao dịch
Ưu đãi giảm điểm tỷ giá
mua ngoại tệ

Giá trị quà tặng

Số lượng quà tặng

75.000 VND

1000

50.000 VND

3680

Giảm 10 điểm/
USD (hoặc quy đổi
tương đương)

Theo giá trị giao
dịch phát sinh

Thành tiền
75.000.000
VND
184.000.000
VND
250.000.000
VND

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau: 509.000.000VND
(Bằng chữ: Năm trăm linh chín triệu đồng chẵn).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Trong thời gian khuyến mại và ngân sách chương trình, khách hàng nhận ngay
quà tặng giá trị sau:
- Mỗi giao dịch chuyển tiền quốc tế đi qua kênh ngân hàng (kênh Swift), thành
công khách hàng nhận ngay một trong những quà tặng như sau:
+ Nhận quà tặng trị giá 75.000đ/ giao dịch: Áp dụng với 1000 giao dịch đầu tiên
được ghi nhận trên hệ thống quản lý khuyến mại tập trung của BIDV, đồng thời khách
hàng xuất trình được mã khuyến mại BIDV-CHAMTOIUOC gửi kèm theo các tin
nhắn hay email từ BIDV.

+ Nhận quà tặng trị giá 50.000đ/ giao dịch áp dụng với 3.680 giao dịch tiếp theo
hoặc giao dịch mà khách hàng không xuất trình được mã khuyến mại.
- Giảm 10 điểm/ USD (hoặc quy đổi tương đương) so với tỷ giá niêm yết khi
khách hàng mua ngoại tệ phục vụ mục đích du học, du lịch, công tác và khám chữa
bệnh với số tiền ngoại tệ mua ≥10.000 USD và ≤50.000 USD (hoặc quy đổi tương
đương).
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xin thông báo tới khách
hàng, cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

